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Uj év, uj korszak a ,Religio'-ra nézve. 
Ismét egy u j , s minden előbbieknél viharosb 

és jelentékenyebb szakaszát élte le ezen egyházi lap, 
sok változásokon átment életének. Egészen azon ke-
zekbe került vissza, mellyek azt (kezdetétől fogva 
közremunkálva,) az 1843-ik év derekától, az 1848-ik-
nak második feléig kizárólag szerkeszték és kiadták. 

Az imént letűnt évvégnapjai már-már kimúlás-
sal fenyegették aReligiót is A zordon tél fagyos 
lehellete végkép kihiiteni látszott amaz éltető mele-
get , melly ez égi növény tenyésztésére kerülhetle-
nül megkívántatik: egyedül a keresztény s z e r e t e t 
hevétől áthatott, hiterős szivekben találhatván föl az, 
a neki szükséges enyhébb légkört. A világ, és földi 
érdekek profán zaja kíméletlenül tapossa el a sar-
jadó , gyenge növényeket, mellyeket e téren nevelni 
szándéka az egyháznak. S a dúló zivatar betört a ko-
moly elmélkedések-, és vallásos gondolatoknak szánt 
békés magányba is: és a religiónak még mindig meg 
nem erősödött fáját nem csak egyes ágaitól fosztá meg, 
hanem gyökerestől kitépni fenyegetődzött.. . Elsár-
gult leveleit megszaggatvahordtákszét a szelek szár-
nyai , mindenfelé hirdetve a szomorú pusztítást. 

De a békehirdető angyal szava, melly a j ó 
a k a r a t ú ' emberekhez, az egyház közlönye által, 
mint, mindig, ez év kezdete előtt is szelíden lehang-
zott, megolvasztá a szivek fagyát , és uj életre me-
lengette az elaléltat. A ,Religio' újra föléledt; s vele 
megnyílt a kath. érzelmek nyilvánítására szánt ama 
tér is, mellyen mindenkor egyedül a tiszta meggyő-
ződés, soha sem a pártérdek, mindig a ker. szeretet, 
soha sem a felekezeti gyűlölség, mindig az igaz-
ságért hevülő , s magasabb javak után sóvárgó val-
lásos érzés, soha sem az önzés, aljas érdekek, és 
pénzkeresés csábító szavait hangoztattuk 

,Békeség a földön a j ó a k a r a t ú embereknek'! 

hirdeti az ég követ je— S ne adja Isten, hogy akár 
ama jó akarat, akár ennek fölséges jutalma, a béke, 
valaha lelkünkben hiányozzék ! Ennek szeretete bír 
most is egyedül arra, hogy itt legalább, és jelenleg, 
hallgassunk mindarról, mi azt kívülünk megzavarta, 
s némellyekben ujolag megzavarhatná: jóllehet az 
igazság, a v a l ó megismerését soha sem tartjuk a ,jó 
akaratú' emberekre nézve sem békezavaró-, sem ve-
szélyt hozónak, annál kevésbbé olly gyűlöletes do-
lognak, mellytől szükségkép vissza kellene ijedniek. 

Mi a ,Religio' félbeszakadtának, s ideiglenesen 
bár, más kezekbe történt átmenetének közvetlen okát 
illeti, azt t. olvasóink jóformán tudják ; s a mit belőle ta-
lán nem látnak egészen be, legalább sejtik. Részünkről 
is járulni e homály földerítéséhez , sokak előtt, meg-
lehet, k ö t e l e s s é g színében tűnik föl : a mennyi-
ben megkívánhatják, hogy igazolja magát előttök 
az, ki a benne helyezett osztatlan bizodalomra tart 
t. olvasóinál számot. E lapok szerkesztő-kiadója azon-
ban alig mondhatna ezúttal egyebet, és többet, mint 
mit a fmélt. püspöki karhoz, mint nem csak e lap, 
hanem a Szent-István-Társulat nagylelkű pártolója-, 
s védnökéhez is, intézett emlékiratában nyilvání-
tott. S miután e nyilatkozat, ha szabad vele dicse-
kedni, a legilletőbb részről máris fölbátorító helyes-
lést vala szerencsés kiérdemelni, elegendőnek is, szük-
ségesnek is tartjuk, további eredményét fiúi bizoda-
lommal bevárni : s ezt annyival inkább, minthogy 
maga e lapnak illy utoni megjelenése is egyik, ha 
nem is legfőbb, minden esetre bennünket legközelebb-
ről érdeklő vívmánya az említett föllépésnek. 

Ha csak a megovatni kivánt társulati érde-
kek ellenkezőt nem parancsolandottak, szándékunk 
volt, valamint a fmélt. püspöki karhoz intézett iratot, 
ugy az ennek következtében a főmagass. bibornok-, 
és esztergomi érsektől, országunk herczeg-primásá-
tól nyert kegyes választ is, mellyben ő eminentiája 
alulirtat ezen egyházi lap kiadásával a legkegyeseb-
ben megbízni méltóztatik, legközelebb adni: mint je-
len állásunk felvilágosítására szolgáló fontos okmányt; 
s egyszersmind okát ama tartózkodásnak, mellyel 
önigazolásunkra csak ennyit, és nem többet hozunk 



föl. De felhagytunk e szándékunkkal is ; nehogy 
azok, kik bennünket a közügyért kozandó bármilly 
nehéz áldozatra képesnek tartanak, csalódjanak. Le-
gyen azért jelszavunk : ,Dicsőség Istennek menny-
ben , és békeség földön a jó akaratú embereknek !' 

Pesten, jan. 1-én, 186*0. 
Somogyi Károly, m. k. 

A kcr. iskolatestvérek. 
I. 

Jövendőt az egyháznak, minőt maga a Világ-
üdvözitő az ő lángoló isteni szeretetében kivánt szent 
jegyesének! Jövendőt a honnak, millyent szent Ist-
ván királytól fogva minden jóakaratú fejedelem, s 
keresztény gondolkozású országnagy és honfi ohaj-
tott a magyar hazának ! Jövendőt az emberiségnek, 
minőt csak a legtisztább Isten- és felebaráti szeretet-
től áthatott kebel törekedék valaha emberfelei szá-
mára biztosítani ! . . . . E gondolatok lebegtek szemeim 
előtt, midőn ezen, és a következő czikkek Írásához 
fogtam: s nem kétlem,mikép e kivánatimban sokan, 
igen sokan osztoznak. 

Én ugyan régen tisztában vagyok az iránt, hogy 
a jó nevelés és keresztény tanítás a legczélszerübb 
eszköz arra, hogy az anyaszentegyház virágozhas-
sák , a haza boldogulhasson, s az emberiség az ő 
magasztos hivatását betölthesse. S azt tartom, ezen 
meggyőződésre mások is jutottak. S valljon kicsoda 
kételkedhetnék még erről? Emberek teszik a hazát, 
és a folytonosan növekedő ifjú nemzedékből egészít-
tetnek ki az emberiség osztályai. Már pedig a min-
dennapi tapasztalás bizonyítja, hogy az emberiség 
jólléte, jámborsága, s értelmes miveltsége azon fo-
kozat szerint emelkedik, vagy sülyed, a mint a ser-
dülő iíjuság az Isten ismerete-, s vallásos és erkölcs-
nemesitő nevelésben részesittetik. Ha azt akarja a 
kertész, hogy a gondviselésére bízott fa sudár növést 
kapjon, és nemes gyümölcsökkel bővelkedjék, el 
nem szabad mulasztania, a fácskát már zsenge álla-
potában egyengetni, támogatni, öntözni, nyesegetni, 
szóval, annak rendje szerint ápolni. Igy vagyunk az 
emberrel is. Az embert is, hogy belőle egykor Iste-
nét és egyházát fiuilag szerető, hazáját érdemlege-
sen becsülő, az emberiséget tisztelő egyén, s igy a 
társaság hasznos tagja váljék : már ifjú éveiben kell 
az Isten, egyház, haza és emberiség ismerete- és 
szeretetére buzdítani, s ez által minden jóra szok-
tatni s vezérelni. A ki ezt egyszer elmulasztja, az 
igen sokat, sőt többnyire mindent mulasztott, min-

dent vesztett ; s azért emberileg véve a dolgot, nem 
is tarthat igényt ar ra , hogy növendéke egykoron 
bölcseség- és erénynyel tündököljön, vagy az em-
beri társadalom hasznos tagjává váljék. — Hiában, 
a gyenge csemetébe kell szemzeni, oltani az élő sze-
met és nemesebb ágat; nem a mohosult vén fába: 
mellyben az élet már lankadoz, és erős kérge nem 
fogékony sem a szemzésre, sem az oltásra többé. Igy 
vagyunk az ember nevelésével is. — Olly ifjúságtól, 
melly akár természeti tudatlanságának, akár lélekölő 
bünvágyainak esik martalékul, kevés jót várhatni. 

Nem tartozom azok közé, kik a múltnak rová-
sára csak a jelent szeretik földicsérni ; mind a mel-
lett be kell vallanom, miként e tekintetben nagy a 
különbség a jelen, és a csak tíz-tizenöt év előtti kor-
szak között is. Igy vegyük például az iskola-látoga-
tást. Mikép tudva van, ezelőtt majdnem országszerte 
csak akkor, és addig jártak a gyermekek iskolába, 
midőn és a meddig az illető szülőknek tetszett ; s ha 
már a lelkész folytonos buzdítása- és sürgetésének 
következtében elküldék is gyermekeiket a tanodába, 
nem szívesen tették azt. Nem egyszer lehetett hal-
lani, hogy midőn a gyermek önkényt iskolába kí-
vánkozott volna, az atya készakarva ellenzé. „Oly-
lyan légy, mondá neki, mint apád; én sem tanultam 
könyvekből, s mégis itt vagyok." Az iskolajárás 
többnyire csak a téli hónapokban tartott. Mert alig 
hogy a tavasz derültével enyhébb idők állának be, 
máris lassankint megfogyatkozott a gyermeksereg, 
és végre fejér hollókép sem lehetett látni diákot az 
iskolában. A szülők rendre kifogták gyermekeiket az 
iskolából. Az egyik apa fiacskáját magával a szántó-
földre vitte, a másik a magáét baromőrizetre alkal-
mazá, vagy az ur dolgára küldé. Igy volt ez a leány-
kákkal is. Mert ezek is anyjaik által majd a kisebb 
testvér dajkálására, majd a libák őrzésére, majd a 
kert-, vagy szőllőbeni fölvigyázásra alkalmaztattak. 
Egyéb iskolások pedig, hol az utczán pajzánkodva, 
hol idestova kóborolva tölték a drága időt. S igy a 
nagy reményű ivadék épen azon korszakban, midőn 
a lélek legfogékonyabb a tanulásra, s a gyermek 
esze fejlődni kezd, és szive jóra, rosszra egyaránt 
hajlandó, a megkívántató oktatásban nem részesül-
hetett. Most ez egy kissé máskép van. Mert a magas 
kormány az egyház törekvését gyámolitandó, s át-
hatva a kor üdvös szellemétől, országszerte megpa-
rancsolni méltóztatott, hogy az iskolaköteles ifjúság 
kivétel nélkül tanoda látogatására szorittassék : nem 
csak, hanem hanyagság, vagy más hívságos okból 
származott mulasztás esetére, pénzbeli birsággal is fe-



nyittessék. És ez helyén van igy ; mert fájdalom ! 
vannak szülők, kiket sem a jó szó, sem az atyai in-
tés nem képes megindítani, és csak is a büntetéstöli 
félelem hozhat rendre. A magas intézkedésnek üdvös 
voltát eléggé tanúsítja azon körülmény, hogy nem 
egy helyen, a hol ennekelőtte az iskolalátogatás, a 
szülők gondatlansága miatt, igen rossz lábon állott, a 
tanoda nem áll üresen többé. 

A mi ezelőtt az iskolának nagy kárára szolgált, 
kiválólag azon körülményben keresendő, hogy az 
iskolamesterek a helységekben rendszerint jegyzők 
is valának, s e miatt idejeket a kántormesteri, és 
jegyzői hivatal közt kényszerültek megosztani. Már 
pedig ide is illik Krisztus urunk azon mondása: ,Két 
urnák lehetetlen szolgálni.' Megtörtént, pedig nem 
egyszer, hogy midőn a tanitó tanonczai körében, s 
igy kiválólagos hivatalában működött, a helység 
elöljárói őt kiszóliták az iskolából : még pedig gyak-
ran igen csekély ok miatt; s igy a jóra fogékony gyer-
mekek vagy egészen magukra hagyat tak, vagy pe-
dig legfölebb valamelly öregebb gyermek felvigyá-
zására bízattak. Most ez is másképen van. A jegyzői 
hivatal a tanítóitól el van különözve ; s igy a jóra-
való iskolamester teljes idejét akadály talanul hivata-
lának szentelheti. 

Lankasztólag hatott tovább a népnevelés-, és ez 
által magára az elemi tanításra is, hogy a tanítók 
csak igen gyéren voltak jutalmazva, s évi fizetésök 
majd hihetetlen csekélységből állott : ugy annyira , 
hogy némellyek mintegy kényszerittettek más ke-
nyérkereset után nézni, sőt ollykor napszámba is 
menni, ha családjaikkal éhezni nem akartak. Arra 
pedig, hogy öreg korukban nyugdijt kaphassanak, 
egy-két egyházmegye kivételével, gondolni is alig 
lehetett 5 s azért meg is bánták némellyek : olly hi-
vatalra szánván el magukat, melly szükségeiket an-
nak rendje szerint nem vala képes fedezni; s inkább 
ohajtottak volna valamelly uraság udvarában más-
képen szolgálni : hol legalább kenyerök, jó ruháza-
tuk , és hűséges szolgálatuk után talán még nyug-
dijok is, kikerült volna; midőn ellenben a mesteri 
székben, és jegyzői toll mellett, ezer bajokkal küzdve 
görbedtek és őszültek meg a nap heve alatt. Ez is 
most másképen van. Legmagasabb helyről üdvös in-
tézkedések adattak ki a végre, hogy a tanítók or-
szágszerte állásukhoz képest díjaztassanak, s igy hi-
vatásuknak megfelelni annál nagyobb örömmel ipar-
kodjanak ; mert méltó a munkás a maga bérére. 

Nem különben nagy hátrányára szolgált a ne-
velésnek, az alkalmas, és czélnak megfelelő iskolahá-

zak hiánya. Mikor a régi elemi tanodákat építették, 
hihetőleg nem gondolták meg az illetők, hogy még 
jönni fog idő, midőn a tanodalátogatás a világi ha-
tóság közbejöttével becsbe jön , és az iskolaköteles 
gyermeksereg annyira meg fog szaporodni, hogy a 
tanszoba be sem fogadhatja mindnyáját. — Most te-
hát szoros kötelességévé tétetvén az iskolalátogatás, 
az iskolaházak ügye is uj lendületet nyert. Ország-
szerte tágas és csinos iskolaházak emelkednek. Olly-
kor számra kevés, tehetségökben korlátolt hivek, 
közös erővel fognak a munkához : és fáradságukat a 
legszebb siker koszorúzza. 

A tanügy hátrányára szolgált végtére az is, 
hogy a tanítói pálya kevéssé becsültetett. Ez is je-
lenleg egy kissé máskép lett. Napjainkban el van is-
merve, hogy az iskolamesteri hivatal diszes hivatal; 
s ha még nem részesül is azon átalános elismerésben, 
mellyre igényt tarthatna: mind a mellett eljön az 
idő, midőn a tisztesbek között méltán elfoglalandja 
helyét. Bizonyára itt az idő, hogy kiválólag az egy-
házi rend, teljes erejéből karolja föl a nevelés és ta-
nítás szent ügyét ; mert csak igy lehet valamint hit-
életünk egyetemes fölvirágzásának, ugy hiveink 
egyenkinti jóllétének is eszközölhetését legbiztosab-
ban reménylenünk. Az ifjúság a jövőnek életereje. 
Szinte bizonyos, hogy a közboldogságot is csak a 
keresztény szellemű nevelés képes megállandósitani. 
Ez veti meg annak alapját, hogy az Isten képére 
alkotott ember ne csak emberré, hanem Istenét, egy-
házát, hónát és embertársait valódilag szerető ember-
ré is legyen. 

Illy szellemben működnek kiválólag az úgyne-
vezett ker. iskolatestvérek, kiknek szükségét, vala-
mint a religio által szentesitett nevelésnek roppant 
kihatását, utóbbi időkben, s nevezetesen Franczia-
országban mindinkább belátták; hol az ő érdemeiket 
a világi kormány is kezdi méltányolni, s üdvárasztó 
müködésöket kitűnő pártfogásában részesitni. 

Miután lehetséges, hogy a jeles szerzet idővel 
hazánkban is meg fog honosulni: azért jónak láttam, 
hiteles okiratok és kútfők után készült ezen ismerte-
tését adni, még pedig e becses lapok hasábjain, mely-
lyek már 20 év óta a religiót és nevelést olly kitartó 
buzgóság- és lelkesültséggel terjesztik hazánkban. 

Káromkodás elleni egyletek. 
I. 

IJjra, meg újra viszhangzanak füleimben a sza-
vak , mellyeket egy érző magyar sziv hét év előtt 
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mély fájdalmában elmonda : „Szomorú lenne, ha év-
ezredek múlva csupán a káromló szavakban lelnék 
föl nyelvünk nyomait az azok eredetét nyomozó 
nyelvbuvárok" . . . Uram Teremtőm ! tehát azért ve-
zettél ki minket Asiából e téjjel, és mézzel folyó 
földre, hogy itt elsők legyünk szent neved károm-
lásában ? . . . Azt mondja M i n d s z e n t y : 

Feljöt t az esteli csillag 
S a vacsora mégis késik. 
— Bajusz alól dörg az apa : — 
,Mondd fiam: a teremtésit! ' 

Feljött a hajnali csillag 
,Fiam ! tedd össze a kezed, 
S imádkozzál, — mond az anya : — 
Isten ! áldott legyen neved' ! 

Tehát igy ? Az apa káromkodni, az anya imád-
kozni t an i t ? . . . Imádkozni-e? Oh! vajha ne volna 
igaz, mit nem rég egy paraszt szájából hallottam : 
„Városokban olly káromkodásokat visznek véghez 
az asszonyok, hogy falukban bármelly ember sem 
káromkodik ugy !" — Csak is a káromkodás illy 
iszonyú elterjedése gerjeszté a ,Religio' egy czikk-
irójának szivében azon óhajtást, hogy bár találkoz-
nék egy magyar Mathew ; ki hatalmas szónoklattal 
bejárván Magyarhon határait, az embereket a ká-
romkodás elleni harczra, egyletekbe gyüjtené ! Csak is 
ez utálatos bün naponkinti tovaharapódzása birta rá 
ama névtelen plébános urat e kérdés kitűzésére: 
„Hogyan lehetne egy lelkipásztornak valamelly 
helységben amaz iszonyú káromkodásokat, ugy mint 
,Istenét, Jézusát, Máriáját, szentségét' stb. legbizto-
sabban megszüntetnie?" És végre csak is e kárho-
zatos bűnnek kiirtására szólita fel mindnyájunkat 
e lapok utján egy , az Ur háza iránti buzgalom 
hevétől lángoló férfi: „Alapítsunk, ugy mond, ,Is-
ten szent nevét védő,' vagyis káromkodás elleni 
társulatot!" És annyi sziv, és olly szent akarat, vall-
jon milly gyümölcsöt mutathat föl eddig a közer-
kölcsiség mezején?. . . Vagy csak figyelmökre is 
méltatták-e az illetők az érző szivek eme feljajdulá-
sa i t ? . . . Szabadjon e részben nekem is fölszólalnom, 
és igénytelen véleményemet kimondanom. 

Az a kérdés : miképen irtsuk ki a káromkodás 
iszonyú bűnét. E kérdésre legtöbben azt felelik : a 
káromkodás elleni társulat által. S e felelet ellen ne-
kem egy szavam sincs. Én sem kivánok egyebet, 
mint annak gyors életbe-léptetését. S hogy ezt meg 
is teheti, a ki akarja , ennek bizonyságául idézem a 
mult évi esztergomi tartományi zsinat szavait: 
„Vestram, Dilecti Filii, Curatores animarum, pa-

storalem excitamus vigilantiam ac zelum, quatenus 
impiae blasphemandi consvetudini obviam ire, pe-
stemque hanc e communitatibus vestris profligare 
conemini. Quare tum in publica, tum in privata in-
stitutione, ac in sede confessionali fideles vestros de 
ingenti huius vitii reatu et turpitudine sedulo edo-
cebitis, eosque ad illud declinandum potentius, quin 
e t , si cum consvetudinariis ita agere necessarium 
visum fuerit , saci'amentalis absolutionis denegatione 
urgebitis. Tandem ubi localia id exposcunt adiuncta, 
validissimum tanto malo opponetis aggorem, si С о n-
f r a t e r n i t a t e m ad tollendum blasphemiae vitium 
erectam, in Gralliarum regionibus late diffusam,atque 
per summum Pontificem die 30. Julii 1847. appro-
batam, et largis indulgentiis munitam in paröchias 
vestras induxeritis" 1). Tehát csak rajta! 

Am szabadjon pár észrevétellel kisérnem, s il-
letőleg kifejtenem és kiegészítenem zsinatunk idé-
zett szavait. A nyilvános és magán-tanitás, meg a 
gyónszék, mellyekről a zsinat emlékezik, képezik 
az ,Istent szent nevét védő társulat'-nak szellemét, 
melly nélül az nem egyéb élettelen csontváznál, 
mellyet csak a sodrony tart össze. A nyilvános és 
magán-tanitásra, meg a gyónszékre vonatkozólag 
kell tehát szerény nézetemet, a káromkodást iletőleg 
elmondanom, ha az ,Isten szent nevét védő társulat'-
nak hasznait biztosítani akarom. 

A mi először a tanítást illeti, erre nézve szüksé-
gesnek találom, hogy a lelkipásztor jól , szabatosan 
megmagyarázza a népnek : miben áll a káromkodás 
bűne. Egykor bizonyos parasztot megdorgáltam, mi-
vel a ,szentjét' káromolta; ő pedig azt válaszolá : 
„Minden embernek kell káromkodnia; még a plébá-
nos urunk is káromkodik." — ,Ugyan mikor?' kér-
dém a szólót. — „Hát mikor a szérüs-kertben rosz-
szul megy a munka; meg máskor is." — ,És azt 
gondolja, hogy az mind káromkodás, mikor az em-
ber erősebben szól ?' — „Mikor az ember rosszat mond, 
akkor káromkodik." S igy tehát e paraszt szerint épen 
ugy káromkodik a plébános, midőn henyélő cséplőit 
talán akasztófáravalóknak mondja, mint ő, midőn az 
ur Jézust feszíti ! . . . Jól mondjuk meg tehát a taní-
tás alkalmával, hogy mi a káromkodás. „Blasphe-
mia est locu t io ,Deo i n i u r i o s a . . . . Locutio autem 
non v e r b о explicito tantum, sed etiam m e n t e et 
op e r e fieri potest" 2). Nem káromkodás tehát, hogy 
a minden bün fogalmához szükséges kellékeket ne 
is említsem, nem k á r o m k o d á s mondom (jóllehet 

Titul. VIII. De blasphemia. 
2) Gury , Compend. Theol. Мог. 288. 
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más neme a szóvali vétkezésnek), ha az anya gyer-
mekeinek , a háziasszony cselédjeinek stb. holmi át 
kozódó szavakat mond; például: ,fene egyen meg', 
,Isten nyila üssön beléd', ,a nyavalya törjön lei' stb.; 
miket a köznép rendesen káromkodásnak szokott 
nevezni. Mint az sem káromkodás , ha egyik a má-
sikat rókának, lónak, farkasnak, vagy még Lucifer-
nek is elnevezi. Nem káromkodás továbbá, ha illyen-
féléket mond: ,A ki lelked van! A Pontius Pilátuso-
dat! Átkozott legyen az ördög ! Hogy a mennykő 
sehol se üssön le! Hogy a mennykő üssön a pokolba !' 
stb. Az sem káromkodik végre, ki , ha különben 
botrányt nem okoz, a káromló szavat elharapja, vagy 
a betűket benne fölcseréli ; például : ,bakkom a ron-
gyát! ebugatta ! 'stb. 

Mindez nem káromkodás; ,quia non est locutio 
Deo in iu r io sa . ' Természetes,hogy az Istent megbán-
tás szándékának is távol kell lennie; mert különben, 
ha egész nap mást nem mondanék is, mint: ,rágja, 
rágja, harapja', mégis káromkodnám. — Ellenben 
pedig káromkodás az, ha az Isten, Jézus, Mária 
szentséges nevét, vagy az apostolok és egyéb szen-
tek, vagy valamelly szentség, hittitok stb. nevét 
ama gyalázatos és becstelenitő szóval kötöm össze, 
mellynek gondolatára is pirulnia kell a jobb érzésű 
embernek; „quod nec nominetur." — Ide tartoznak 
még tovább az illyenféle kifejezések is : ,Az Istennél 
nincs már igazság! Már az Isten is elfeledkezett ró-
lam! Ö is csak a nagy urakról gondoskodik! Oh 
hogy inkább baromnak teremtett volna az Isten ! 
Az Isten rendelte u g y , hogy én korhely, tolvaj stb. 
legyek ! Ha mindjárt maga az Isten jönne ide, s tér-
denállva kérne, még sem tenném meg ! Az Istennek 
sem teszem! Krisztus keresztje verjen meg! Kutyává 
teremtsen a Jézus'! stb. Ezek káromkodások; mert 
illy szólások valóban : ,sunt locutio D e o i n i u r i o s a . ' 
Valamint az is káromkodás, ha csak magamban 
gondolok illyesmit, vagy például káromlási szándék-
kal az ég felé köpök, kezeimet fenyegetve emelem a 
feszület ellen, vagy azt lábbal tapodom, stb.; mert 
káromkodást nem csak s z ó v a l , de g o n d o l a t - é s 
c s e l e k e d e t t e l is el lehet követni. — A tanitás 
alkalmával tehát illy eket, ugy hiszem, el kell mon-
danunk ; ha akarjuk , hogy népünk jól tudja, miben 
áll a káromkodás, következésképen hogy mitől kell 

tartózkodnia, stb. (Vége köv.) 

—' 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
О es. kir. Apostoli Fölsége mult évi dec. 23-dikán kelt legfel-

sőbb elhatározásánál fogva az esztergomi székes-főkáptalannál K r a n z 
Alajos kanonokot és czimzetes prépostot komáromi főesperessé, Bu-
c s e g l i János kanonokot és czimzetes apátot nógrádi főeaperessé, В u b-
1 a Károlyt , a posonyi társas-káptalan kanonokát, és Dr. Z a l k a 
Jánost, a pesti egyetemnél egyháztörténet tanárát valóságos kano-
nokokká , S z u h á n y i István modrai plébánost és bazini esperest, 
ugy szinte R o d e r Alajost, a nevezett egyetemnél vallástan tanító-
ját és akadémiai hitszónokot tiszteletbeli kanonokká, végre С s e r-
n á k József érsek-ujvári plébánost és alesperest a posonyi társas-
káptalan kanonokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

ESZTERGOM, dec. 29-én, 1859. Ő szentsége,IX.Pius 
pápa , a kath. egyház szorongatott fe je , az esztergomi arany-
mise alkalmával egybegyűlt, és ő szentsége iránt részvevő 
hódolatot tanúsított magyarhoni érsekek- és püspököknek, a 
főmagasságu cardinalishoz, ugy szinte egri , kalocsa-bácsi, fo-
garas-gyulafejérvári érsekek-, veszprémi, nagyváradi g. sz., 
nyitrai , lugosi g. sz., erdélyi, boszna-szerémi, szamosujvári 
g. sz., szombathelyi, beszterczei, székes-fej érvári, győri, szatli-
mári s váczi püspökök-, végre pannonhegyi főapáthoz intézett 
iratában, illy köszönetet mond : 

P i u s P. P. IX. Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres, 
ac Dilecte Fili , Salutem et Apostolicam Benedictionem. Gra-
tae Nobis admodum fuerunt obsequentissimae et amantissimae 
Vestrae litterae die 6-a huius mensis Strigonii ad Nos datae, 
ex quibus non mediocrem certe percepimus consolationem, 
inter gravissimas, quibus premimur, amaritudines. In eisdem 
enim litteris condigne elucet singularis Vestra erga Nos, et 
hanc S. Petr i Cathedram fides, amor et observantia, atque 
omni ex parte se prodit acerbissimus Vestrum omnium dolor ob 
notissimas, in quibus versamur tribulationes, nequissimis illo-
rum hominum consiliis et molitionibus, qui acerrimum Catlio-
licae Ecclesiae , huic Apostolicae Sedi, ac Beati Petr i patri-
monio inferunt bellum, ас iura omnia divina et humana fun-
ditus delere connituntur. Ac per Vos ipsi Dilecte Fili Noster, 
ac Venerabiles Frat res — nec non Dilecte Fil i , vel facile in-
telligere potestis, quam vehementer Nos delectati simus hisce 
egregiis religiosissimae Vestrae mentis sensibus, qui catho-
licis Antistitibus plane digni, amplissimas merentur laudes et 
paternam Nostram in Vos caritatem summopere excitant et 
augent. Ne intermittatis vero ardentiore usque studio cle-
mentissimum misericordiarum Patrem orare et obsecrare, u t 
velit Nos semper adiuvare et consolari in omni tribulatione 
Nostra, utque omnipotenti sua virtute omnes Ecclesiae suae 
sanctae, et huius Apostolicae Sedis hostes ad veritatis, iu-
stitiae, salutisque semitas reducere dignetur. Optime autem 
nostis, quae quantaque sit temporum perturbatio et iniquitas, 
neque ignoratis quibus pravis opinionibus quibusque perver-
sis omnis generis fraudibus et machinationibus fabricatores 
mendacii et perversorum dogmatum cultores omnium mentes 
animosque corrumpere, et si fieri unquam posset divinam 
nostram religionem funditus evertere connituntur. Quocirca 
Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fra t res et Dilecte Fili divino 
auxilio freti pro Vestra eximia pietate ac zelo ne desinatis 
maiore usque alacritate et contentione strenue praeliari prae-
lia Domini et catholicae Ecclesiae causam impavide tueri, 
Vestrique muneris partes sedulo implere, ac fidelium, qui 
vestrae vigilantiae sunt commissi saluti provide sapienterque 



consulere , et inimicorum liominum fallacias detegere, et tela 
retundere. Denique pro certo habeatis velimus, praecipuam 
esse qua Vos in Domino prosequimur, benevolentiam. Cuius 
quoque certissimum pignus accipite Apostolicam Benedicti-
onem, quam ex intimo corde profectam Yobis ipsis Dilecte 
Fili Noster , Venerabiles Frat res , ac Dilecte Fili , cunctisque 
Clericis, Laicisque fidelibus cuiuscumque Vestrum curae tra-
ditis peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Pet rum 
die 24. Novembris anno 1859. Pontificatus Nostri anno Deci-
moquarto. P i u s P. P. IX. . ! 

RÉV-KOMÁROM, decemberben, 1859. T. szerk. ur 
Becses lapjának egyik szebb feladata levén, a ker. kath. hit-
élet üdvteljes mozzanatait liazaszerte éber figyelemmel ki-
sérni: engedjen a szülővárosom kath. közönsége hitéleté-
ben mutatkozó hatályosb lendületet hirdető igénytelen köz-
lésemnek is parányi helyet ; melly eme homlokirattal bir : 
„Ha érdemek forognak fön , hol tehát nem tennünk, de meg-
hálálnunk kell a j ó t , kitiinő gonddal szükséges eljárnunk. 
Mer t nincsen sürgetősebb kötelesség, mint meghálálnunk a 
jótéteményt." (Cicero.) Rév-Komárom város sok csapás ej-
te t te sebeinek fájdalmait hosszabban leirni szükségtelennek 
tartom ; mert hiszem, a két testvérhon, sőt talán mondhatnám, 
egész Europa tud ja , miszerint nincs hazánkban olly város, 
melly ha mit szenvedett , abban Rév-Komárom társa ne lett 
volna. De mindazon csapások közt , mellyeket e város a folyó 
évszázadban szenvedett , legfájdalmasb volt az 1848-iki tűz-
vész , melly annak legszebb részét , s országunk egyik temp-
lomi remekét, a jelenleg hamvaiból kiépülő sz.-András-temp-
lomot is (melly iránt az egész vidék igaz szivbeli áhitattal vi-
seltetett), é r te , s a mindeneket fölemésztő lángok áldozatává 
tette. Azon időtől fogva, a különben vallásos hivek, csak a 
siralmait hangoztató próféta szellemével mehettek sz. Sionuk 
eme gyászos helyére; és szivökben keserű fájdalom érzetei 
keltek föl, és ujiták meg mindannyiszor sebeit, s kisérék el 
onnan, hol őseik vigasztalást találtak a szenvedésben, és erőt 
a küzdelemre. Igen , elszomorodva lélekben szemléltem ma-
gam is több izben ama sz. helyet , hol egykor apostoli kirá-
lyunk V. Ferdinánd is fölséges nejével, meglátogatva hü ma-
gyarjai t , azok környezetében imádta az egek Urát ; és mind-
annyiszor eszembe jutottak Jeremiás prófétának emez igéi : 
„Hasonlókká lettünk a szarvasokhoz, mellyek legelőt nem 
találnak, és erő nélkül futnak az üldöző előtt." (Jer. sir. 1, 6.) 
Ezen üldöző pedig itt is , mint mindenütt napjainkban, a vi-
lág szelleme. S illyenkor Isten a megmondhatója, hányszor 
kiáltott föl e város kath. része, lelkipásztoraival együtt ; 
mondva: „Úristen! miért felejtkeznél el te mi rólunk mind-
örökké ; miért hagysz el minket sok időre ?" (Jer . sir. 5, 20.) 
De hála Neked, jó és irgalmas Atyánk ! ki a benned bizókat 
megszégyenülni nem engeded; ki hiveid buzgó imájára évről-
évre támasztottál nemes keblű jó akarókat ; kiknek segedelmi 
ajándékaikkal^egykori ékes szentegyházad boltozattal, és fő-
oltárral vagyon máris ellátva. Oh miként háláljuk meg ezen, 
velünk te t t jótéteményedet ' ) ? Egész névjegyzékét kellene 

1J A sanctuarium кб-, a navis pedig faboltozatot nyert. Fájdal-
masan kell megvallanom , hogy több vállalkozók, mindenesetre a 
helybeli kőműves- és bécsi ács-mesterek kivételével, inkább csak 
haszonra nézvén , a templom sokban károsodott. De hiszem , hogy jö-
vőre az illyenek előtt, épülő templomunk ajtai zárva leendnek. 

adnom mindazon jóakaróinknak, kik kegyeletes adományaik-
kal a templom nélküli hivek lelki szükségein segiteni, s az e 
miatt kesergők fájdalmait enyhíteni siettek. Föl kellene so-
rolnom sz.-András-templomunk valamennyi jótevőit : elkezdve 
a már emiitett Apostoli királyunk kegyelmes ajándékától 
(melly 4000 p.frtot tett), le egészen a rongyokba takarodzó 
komáromi koldusoknak e templom fölépitésére szánt utolsó 
filléréig. De ez t , h a j ó i értesültem, maga a ns. város akarja 
megtenni, temploma fölszenteltetésének alkalmával; hogy 
részéről is a köteles hálaszózat ne hiányozzék. Ez alkalommal 
egyedül a legutóbbi napokban történt örömről akarom érte-
siteni hazánkat. Ugyanis folyó hó 4-ről kelt levelében ő fő-
magassága, kegyelmes érsekünk, aranymisés főpapunk és 
atyánk örömmel közié, hogy ő Felsége I. F e r e n c z - J ó -
z s e f cs. és Apóst, királyunk, a rév-komáromi sz.-András-
templom fölépitésére 47,000 frt. aust. ért. legkegyelmesebben 
rendelt adatni a budai várpénz alapjából. Szivünk sir örömé-
ben , és bámulva áldjuk ő Felségének a komáromi kath. kö-
zönség iránt tanusitott kegyességét. Áldja meg érette a Min-
denható ; kinek kezében a fejedelmek sorsa vagyon letéve, s 
tegye dicsőségessé országlását ! De áldd meg Istenünk bíbo-
ros érsekünket is ; ki nagyszámú kiadásainak közepette is e 
jelen mostoha körülményekbe», templomunkat nagyszerű fő-
oltárképpel, és azt igénylő rámával elláttatja ; s engedd, hogy 
őt még sokáig bírhassuk; és éltének örvendhessünk ! Röviden, 
áldja meg az Ég minden jótevőinket ! S hazánk védasszonyá-
nak, Máriának oltalma legyen mindnyájunk osztályrésze. К. K. 

RAGÁLY (rozsnyói egyházmegye), decemberben. Még 
most is édes emlékünkben van az 1857-ik évi sept, hó 6-ik 
napja , mellyen bennünket mélt. és ft. K o l l á r t s i k István 
u r , megyénk szeretve tisztelt főpásztora, egyházi látogatás, és 
a bérmálás szentségének kiszolgáltatása végett (mi Ragályon 
ekkoráig soha sem történt) magas megjelenésével szeren-
cséltetett. Ez alkalommal szomorú szivvel tapasztalá ő mél-
tósága, miként több mint 30 prot. helység kellő közepén 
levő ez egyetlen egyházunk (melly főmagasságu herczeg-pri-
más S c i t o v s z k y János ur ő eminentiája, még mint rozs-
nyói megyés püspök ernyedetlen fáradozása és malasztos esz-
közlése folytán, 1842-ik évben a vallási alapítványból épít-
tetett ,) fönáll ugyan, de rongyosan, minden őt megillető bel-
disz nélkül, sőt a szükségesek hiányával. A lelkes főpap kü-
lönben elég terjedelmes, és csinos külsejü egyházunknak e 
mostoha helyezetét szivére vévén, miután más , mint az ugy 
nevezett perselyjövedelem, egyéb jövedelmi forrással nem 
bírunk, melly a mindennapi szükségek fedezésére is elégte-
len : rögtön elhatározá, s megigéré annak mielőbbi fölszere-
lését , ékesitését. És alig mult el két év , ime már ott díszlik 
nagy oltárunk fölött xav. sz. Ferencz gyönyörű, ujon festett 
képe ; balra pedig az igen csinos, aranyozott, uj szónoki 
szék ; van gazdagon megaranyozott, szép, u j ezüst kelyhünk, 
szentségtartónk, van csinos kis feltámadási szobrunk ; vannak 
isteni-szolgálatra szükségelt ruháink ; van az e környékben 
eddigelé egészen ismeretlen orgonánk, mellynek hangjával 
egyesítve magunkét, naponkint hálaadó éneket zengünk a 
seregek Urának. Mindez ő méltósága atyai bőkezűsége-, és 
magasztos buzgólkodásának fényes záloga, mellynek azon 
örvendetes eredménye lőn, miszerint 11 helységben szétszórt, 
többnyire szegény zsellér-, napszámos- és cselédekből álló hi-
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veim, ő méltósága főpásztori szorgoskodása- s példáján föllel-
kesülve , filléreiket összerakni siettek, és más, nem ide tar-
tozó jólelkű adakozók adományainak igénybe-vétele mellett, 
azokon a mellék-oltárhoz egy igen szép uj Immaculatát, a 
székek elé pedig egy pár igen csinos, szinte uj zászlót festet-
t ek : miután már két évvel ezelőtt egyházunk bejárása előtt 
egy diszes fakeresztet álli t tattak, s a toronyba egy mázsás 
harangocskát öntettek. — Istené a dicsőség, ki minden jónak 
egyedüli eszközlője, minden üdvös munkának kezdete és vége! 
Isten után ő méltóságáé az érdem ; ki naponkint igénybe vet t 
számos áldozata mellett, teendője egyik legfőbbikéül tűzte ki, 
szegény egyházunkat bensőleg akkép fölszerelni, s ékesiteni, 
hogy mi abban a seregek Urának ne már többé rongyosan 
avult szerek közt pirulva, hanem az Őt megillető fényben, 
örvendezve szolgálhassunk. Melly kegyes főpásztori szorgos-
kodása- és tetemes áldozatáért midőn ő méltósága-, megyés-
püspökömnek, szegény hiveim nevében, kézcsókolva hálás íiui 
kebellel köszönetet szavaznék : egyszersmind kassai festesz 
Klimkovics Béla urat, mint hazánkfiát, kitől van az emiitettem 
két mü, — mellyek, akár a compositiót, akár a kivitelt te-
kintve, a művésznek legnagyobb becsületére válnak, — az ille-
tők figyelme-, s pártfogásába ezennel lelkismeretesen ajánlani 
bátorkodom. Bucsánszky József, 

ragályi rom. katli. lelkész. 
NEMETORSZAG. A boroszlói főm. herczegpüspök, ki 

maga is súlyos betegségben szenved, betegágyából következő 
pásztori levelet intézett az apostoli széknek közvetlen aláren-
delt terjedelmes megyéje papságához és híveihez : „Midőn 
julius 28-án a tiszt, megyei papságot fölszólitók, hogy az egy-
ház imáit annak szorongatott fejeért a mindennapi áldozatnál 
mondaná el. ezt azon látnohezerü sejtelemben tevők, misze-
rint a szent atyának szenvedési pohara még nincs kiürítve-
Az akkor kötött béke ugyan reményt nyújtot t a kath. világ-
nak, hogy vele a kereszténység atyja hosszas és nehéz napjai 
véget érnek : azonban tudjuk , mi történt legyen azóta. Ugy 
látszik, mintha Isten megvizsgálhatlan terveiben meg volna 
állapitva, miszerint IX. Pius а к e r e s z tnek, mellynek nevét 
hordozza *) , minden keserveit is megízlelje : igy minden ér-
demeiben is részesülendő. A hosannát , mellyel üdvözölték 
egykor, régóta túlharsogja a ,Feszítsd meg'-kiáltás. Félreismer-
ték ő t , mint az isteni Mes te r t , a kinek ő helynöke e földön. 
Rágalmazták és gyűlölték őt, üldözték és számkivetették. Egy 
Júdásnál több árulta el őt ; egy Annás- és Kajfásnál több 
itélé el. Pilatus és Heródes kibékülének : őt megcsufolandók, 
és fölötte pálczát törendők. Megostorozák őt gunynyal, és a 
nevetség töviskoszoruját fonták szivére. Az istentelen hálát-
lanság epéjével, és a kegyetlen düh eczetével itatták. Vállát a 
gyalázat keresztjével terhelték : és m o s t , — m o s t s o r s o t 
v e t n e k r u h á j a f ö l ö t t , é s ö l t ö z e t é n o z t o z n a k , 
midőn sz. Péter örökségére nyújt ják ki szentségtörő kezeiket! 
S azok, kik ezt cselekszik, — az ő fiai! P i u s pedig, a nagy 
szenvedő , bizalommal égre tekint föl, és i m á d к о z i к. Am, 
vele , s éret te , imádkozzék az egész anyaszentegyház. Ima a 
valódi, az egyedüli segély, mellyel támogathatjuk. E fegyver 
legyőzi a poklot, és meghódítja a mennyet. Kedves megye-
beliek ! beteg ágyunkból, mellyhez az Ur látogatása még min-
dig bilincsel, a sz. atyának nyomasztó helyzete miat t , saját 

*) ,Crux de cruce.' 

jámbor részvétetek tudata által enyhülő fájdalmainkról meg-
feledkezve , intézzük hozzátok, az egyház hü fiaihoz, e pász-
tori szózatot " Ezután következik az illető imák megrende-
lése ; és e zárszók : „Vajha a mindenható és kegyelmes Isten, 
ki az első keresztény község egyérzületü s bizalommal teljes 
imáj ára Péter lánczait leoldotta, a mi kérelmünket is meghall-
gatná. Boroszló, novemberhó 28-án, 1859. Henrik." 

— A poroszországi püspöki kar legújabban nagy fon-
tosságú nyilatkozatban fejezte ki azon érzelmeket, mellyeket 
a főpásztorok egyenkint, hiveikhez intézett körleveleikben 
már előbb tanúsítottak. A porosz regens-lierczeghez a porosz 
püspökök, élőkön a kölni bibornok-érsekkel, novemberhóban 
kelt föliratukban, a romai kérdést , és congressus teendőit 
tartva szem előtt , ekképen szólnak : 

„Legfönségesebb, legkegyelmesebb regens-herczeg, ki-
rályi fönség! Ama vészteljes bonyodalmakat lá tva, mellyekbe 
egy gyászos emlékű háború, s ennek nyomán kiütött forrada-
lom Olaszországot, s részben az egyházi államot is sodorta, 
s mellyek most már, a nyilvános lapok hiteles tudósításai sze-
rint , a közel kilátásba helyezett congressuson lennének meg-
oldandók, Poroszhon katholikus püspökei ösztönözve érzik 
magukat, hogy kir. fönséged elé egy, a kath. egyházat legmé-
lyebben érdeklő kérésükkel, bizodalomteljes tisztelettel járul-
janak. E kérés oda megy ki, miszerint kir. fönséged ne en-
gedje meg , hogy a pápa a világi uralomtól, mellyet Isten 
adott neki, megfosztassék, vagy hogy az megszorittassék; s 
hogy kir. fönséged a congressusra küldendő porosz követnek 
adja utasításba, miszerint az apostoli szék jogainak minden 
csonkítását, és illyesminek szentesítését, egész Poroszország 
hatalmának megfelelő , s mint meg vagyunk róla győződve , a 
latba fontos súlyt ve tő , tekintélyével ellenezze. Legkegyel-
mesebb regens-herczeg ! Mi ezt hét millió porosz nevében kér-
jük ; s kérésünk szintolly nemzeties, mint hazafiúi. IIa , mint 
nem lehet felőle legkevesebbet is kételkedni, religio s egyház 
a mivelt népek legmagasabb érdekeit foglalják magukba, s ha, 
mint jelenesetben, ez érdekek Poroszhonban is milliókra nézve 
érintetnek a legérzékenyebben : ugy azok ügye az egész nem-
zet ügyévé válik; s nekik joguk van ,'eme legnagyobb fontos-
ságú ügyben, a fejedelmi pártfogást és védelmet kikérni. De 
kérelmünk honfias egyszersmind: mert mi minden lehetősé-
get eltávolítottnak akarunk tudni , azt illetőleg, hogy egy 
gőgös uralkodó valaha kisértetbe jöhessen, a világi hátalmá-
ból kivetkőztetett , és vazallussá alacsonyított pápá t , akármi-
képen a maga dicsvágyas túlsúly-, és hódítási törekvéseiben 
eszközül felhasználni. — Nem is tartunk ezt illetőleg amaz el-
lenvetéstől, mintha mi hívatlanul, és föl nem jogositva, p o l i -
t i k á b a avatkoznánk az által, hogy kir. fönséged előtt a pápa, 
az ő széke, s e székének jogai mellett szót emelünk. E jogok 
minden politikai kérdésen tul vannak ; s azok sértetlenül meg-
óvása ránk, és minden katholikusra nézve, nem p o l i t i k a i , 
hanem e g y h á z i ügy : mert épen azok a mi egyházunkat, 
ennek fe jé t , állását, szabadságát, és függetlenségét az isteni 
gondviselés által több mint 200 millió hivő javára rábizott 
küldetés teljesítésében, a leglényegesebben érintik. Hogy 
ezen állása tovább is föntartassék, az reánk nézve v a l l á s i 
kérdés. Különben is a sz. atya részére kikért eme segélyért 
folyamodván, mi csak egy szent, consecratiónk alkalmával 
ünnepélyesen megfogadott kötelességet teljesitünk; mellynél 



fogva Ígértük, liogy minden erőnket megfeszítve, solia 
sem engedendjük, miszerint a pápán , az apostoli széken, és 
ennek jogain valamelly erőszak elkövettessék. S mi ez es-
küt az államhatalom tudtával és beleegyezésével tettük le : 
mivel az állam jól t ud ja , mikép a kötelék, melly minket a 
pápához csatol, nem politikai. A pápa ránk, püspökökre nézve 
nem idegen uralkodó, ki nekünk a mi királyunk- és urunkon 
kivül parancsolna. Nem. Mi benne az apostolok fejedelmét, 
Péter utódját tiszteljük; s az ő tekintélye, uralkodónk iránti 
engedelmességünket, liüség- és szeretetünket nem csak nem 
veszélyezteti, vagy csonkítja, hanem azt inkább biztosítja, 
megerősíti, és szenteli. A pápa , mint nem alattvalója egyet-
len uralkodónak is , valamennyi nemzeteké, mellyek kebelé-
ben a kath. egyház hivőkkel bir ; kiknek ő legfőbb tanitója ; 

pásztora, s lelkiatyja : s igy ő mienk is. Az ő apostoli székén 
alapszik a mi hitvallásunk , általa őriztetve , változatlanul ; és 
e hitvallás nekünk minden világi ügyekben az engedelmessé-
get , és az alattvalói liüség megtar tását , meg nem szeghető 
kötelességünkké teszi. — Ugyanazért , és hasonló értelem-
ben, Roma, s az apostoli széknek alávetett tartomány is, ránk 
nézve, nem valamelly külföldi politikai állam. Mindkettő az, a 
minek neveztetik is , a kath. világ és egyházi állam fővárosa. 
Mindkettő a kath. egyház sa já t ja , s ebben a föld kerekségén 
lakó valamennyi katholikusoké. Romát a valamennyi orszá-
gok- és korszakokban élt katholikusok tették azzá, a mi : a 
kath. religionak a pápa által tiszteletreméltóvá és szentté 
vált székhelyévé. A pápa , mint az egyháznak feje, szerezte 
Romát és sz. Péter örökségét : s csak is mint illyen védte azt 
meg. Ez az ő , s az egyház törvényes birtoka : és kell, hogy 
az saját ja is maradjon annak csonkitatlanul." (Vége köv.) 

— A boroszlói katholikusok részéről ő szentsége, a 
pápa irányában megszavazott hódolati s részvétnyilatkozat, 
s z á z h a t ezer csatlakozó egyén aláírásával ellátva kézbesit-
tetet t a boroszlói herczeg-püspöknek Az aláirók Sileziából és 
Brandenburgból való férfiak : kik ekkép a poroszországi ka-
tholikusok érzelmeiről olly fényes bizonyságot tesznek, hogy 
épen nem lehet csudálkoznunk, ha az olasz kérdés illyetén 
felfogásában még prot. lapok is , nevezetesen a Menzel-féle 
lap, és a ,Spener'-hirlap, osztoznak : melly utóbbinak nyilatko-
zatára mi is visszatérendünk. 

FRANCZIAORSZÁG. A Parisban legközelebb, követ-
kező czim alatt, ,Le Pape et le congrès', megjelent röpirat 
különösen a kath. világban, roppant hatást szült : már csak 
azon gyanitásnál fogva is , melly szerzőjének magas rangjára 

vonatkozik ; de meg azon állás tekintetéből is, mellyet az anya-
szentegyház fe je , a röpirat szerzőjének terve szerint, a vi-
lági hatalmak irányában elfoglalna. (E szerint tudnillik a Ro-
magna, s a határgrófságok elválasztatnának az egyházi ál-
lamtól , s a pápa egyedül Roma városát tartaná meg, talán a 
,Patrimonii!m S. Petri'-vel együtt , a legfőbb hatalmat meg-
szorító , s eddig nem létezett korlátokkal és formaság mellett: 
a jövedelem csökkenéseért a többi államok részéről nye-
rendő pénzbeli kárpótlással elégíttetvén ki.) Az angol prot. 
lapok e tervben az Anglia s Francziaország közti szoros 
egyesség, és az egyházi állani és pápa irányában követendő 
eljárás zálogát l á t j ák , s ennél fogva azt zajos ösömmel üd-
vözlik ; mit illetőleg azonban a ,L' Univers' ez észrevételt 
teszi : „Az angol lapok több nagy fontosságú tényről megfe-
ledkeznek. Illyenek, a császár által mondott szavak, mielőtt 
Olaszországba távozott. Hlyen a püspökökhez intézett mini-
steri levél. Illyen a villafrancai szerződés ; melly nem csak az 
elűzött fejedelmek jogait tar tá fön : hanem a pápá t , mint az 
olasz államok egyik legfőbbikének uralkodóját, az olasz con-
foederatiobani elnökséggel is megkínálta. A röpirat közt, melly 
egy romai püspökre megy vissza, melly Roma fejedelmét 
minden államaitól megfosztja, és a császár szavai közt — fe-
neketlen mélység van. Egyik lerontja azt , mit a másik meg-
védeni ígérkezik. A ministernek a püspökökhez intézett levele" 
(melly jót áll a császár őszinte szándékairól Roma irányában,) 
„valamennyi katholikusok szivébe van irva. Nekik joguk van, 
az abban foglalt Ígéretek teljesítését megvárni." 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentségének , fiúi adományul : 
V e s z p r é m b ő l , e jeligével: ,A mi Nagyasszonyunk és hazánk védasz-

szonya védje ő szentségét.' Nt U d v a r d y Ignácz, tanár ur 1 arany. 
Nt. P i n t é r Ferencz , dávid-árvaházi kormányzó ur 1 ,, 

,, S z a b ó György, papnöv. aligazgató ur . . . 1 ц 
„ V i i n s c h József, tanúim, fölügyelő ur . . 1 „ 
„ T o n g v János, karkáplán ur . . . . 1 „ 
„ S z e d l a c s e k Endre, karkáplán ur . . . 1 « 
,, К e r e s z t é n y i István, káplán ur . . . . 1 „ 
„ T a m a s k ó Antal, sz.-ferenoz-rendü szerzetes atya, s 

elemi tanár . . . . . . . . 1 „ 
„ C s e c s i n o v i c s Ferencz, sz.-széki aljegyző ur . 1 „ 
„ K o n k o l y i Ambrus, püspöki titkár . . 3 „ 
„ T a l a b é r János, tanár ur . . . . 1 ,, 
„ M u s s e I l y István lelkiatya . . . . . 1 „ 

Összesen 14 arany. 
E s z t e r g o m b ó l : nt. B l ü m e l h u b e r Ferencz, hittanár ur 10 frt a. é. 
K a l o c s á r ó l : nagys. és ft. В. Tamás kanonok ur , har-

mincz éves papságának évnapján, a ,Consolatrix affiicto-
rum' és sz. Tamás apostol nevében 60 frt a. é. 

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. 
A .^Religio1- kalh. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 

Pesten is elfogadtatik az előfizetés a Beimel- és К о z m a-féle nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési díj egész évre, postán járatással 10 frt 50 kr, félévre 5 frt 25 kr; helyben egész 
évre 9 frt 80 kr, félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : A keresztény iskolatestvérek. II. — Ká-
romkodás elleni egyletek. I. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó -
s í t á s o k : Magyarország- és Austriából. 

A kcr. iskolatestvérek. 
п. 

Mint minden vállalat, melly az egyház kezdetétől 
fogva gyakorlati értelemmel és messze ható jelenté-
kenységgel birt,ugy a ker. iskolatestvérek társulata 
is az egyház termékeny lelkéből keletkezett; s csak-
hamar felvirulván, sok egyéb egyesületi törekvések 
serkentő példájává lőn. 

Mielőtt a testvérület áldásos működéséről szól-
nánk , vessünk egy futó pillanatot annak első kez-
deményező- s alapitóira. 

A XVII. század folytában, melly Francziaor-
szágot annyi hasznos intézettel gazdagitá, az alpap-
ság sorából kiválólag kitűnt egy szerény áldozár, 
Bourdoise Adorján: a ki szegény családból származ-
ván, maga is szegény vala, minden vagyon, és feltű-
nő tudomány nélkül ; ki azonban az ő lángoló buz-
gósága, s erényes élete által nagy átalakulást vitt 
végbe a papságban; mellyet valódi áldozári szellem-
mel töltöttbe. Rendet s kellő méltóságot hozott ő az 
egyházi éneklésbe ; gondoskodott a templomok, ol-
tárok és sekrestyék tisztán-tartásáról ; s kiválóiaga 
nyilvános isteni-szolgálatnál az illő papi ruházatot 
törekedék behozni s föntartani: valamint az egyházi 
ténykedések tekintélyét, saját példájával is, a nép 
szemeiben emelni. Majd a lelki gyakorlatok, érte-
kezletek megtartása, és különösen egy áldozári egy-
let fölállítása által igyekvék a párisi, s a szomszéd 
megyék papságát buzgósággal eltölteni. Eltelve lán-
goló egyházszeretettel, bizonyos eredeti, természe-
tes és szivreható szónoklata által minden sikerült neki, 
a mit csak magára vállalt. 0 neki szabad volt min-
dent, és kinek-kinek megmondania: s mindenik szót 
fogadott neki; úgyannyira, hogy még a tudomány-, 
és egyházi méltóságokban kitűnő papok is , kiskorú 
gyermekek gyanánt engedték magukat általa vezé-
reltetni. Ó alapitá meg a szent Miklósról nevezett 

hires intézetet Parisban ; és a püspökök meghívására 
városról-városra járt : mindenfelé az egyházi érzel-
met és gondolkozást ébreszteni, s föleleveníteni ipar-
kodván ; különösen pedig az áldozárokba a népneve-
lés iránti buzgalmat törekedék becsepegtetni. E végre 
különféle helyeken iskolákat is alapított. 

Midőn 16'4G-ban, az általa alapitott intézetben 
csendes visszavonuitságban tartózkodék, házában 
számos világi papok- és szerzeteseknek, kik a pol-
gári háború miatt Parist elhagyni kényszerittettek, 
vendégszerető szállást adott. Ezek közt volt ama ti-
zenhárom áldozár is a szent-Sulpice- intézetből, kik a 
liantcourti várban tartattak. Bourdoise szent beszé-
deket (conferentiákat) tartott hozzájok : mellyekben 
különösen a szükséget emelé ki, alkalmas iskola-
mestereket és tanítókat képezni; s azért egy ima-egy-
let megalakítását ajánlotta, mellynek föladata vol-
na, Istentől jámbor, és egészen keresztény szellemű 
tanítókat leesdeni: olly tanítókat, kik ezen hivatalra 
nem mint bérenczek, hanem mint valódi apostolok 
adnák magukat. Az előterjesztés köz tetszéssel fo-
gadtatott: és igy már iG49-ben egy 70 áldozárból 
álló ima-egylet alakult; mellynek kizárólagos czélja 
volt, az Isten irgalmát, jámbor iskolamesterek kül-
dése végett, buzgó imákban kérni. Az egylet szent 
József oltalma alá helyeztetett, ki már akkorában is 
a tanítók különös védnöke gyanánt tiszteltetett. 

Ezen, Liantcourtban keletkezett ima-egylet 
szent Sulpice papnöveldéjében, mellyben de la Salle is 
n y e r t e kiképeztetését, folytattatott ; s nem is szűntek 
meg e végre a legbuzgóbb imákat az egek felé kül-
deni. A buzgó imák csakugyan meghallgattattak. S 
de la Salle Isten kezében eszközzé vált, az isteni gond-
viselés terveinek kivitelére. 

De la Salle született Rheimsban, 1651 -ik évi ápri-
lis 13-án. Fia volt ő egy franczia nemesnek, ki a 
rheimsi törvényszéknél n e v e z e t e s hivatalt viselt. Kora 
ifjúságától fogva különösen hajlott a szent életre ; s a 
gyermeki kor szokásos gyönyöreitől távol marad-
ván, idejét leginkább az istenesség, jámborság gya -
korlásának, és a tanulmányozásnak szentelte. Tizenhét 
éves korában kanonokságot kapott a rheimsi főegy-
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háznál; és hivataloskodásának pontos teljesítése, szent 
élete, s alázatossága miatt átalánosan becsültetett és 
csudáltatott. Hittani tanulmányait, mint fonebb em-
litém, Parisban végzé a sz. Sulpiciusról nevezett hi-
res papnöveldében; és pedig olly buzgóság-és ered-
ménynyel, hogy kortársainak figyelmét, és csudálko-
zását méltán fölébresztené. Huszonhét éves korában 
a legnagyobb alázatosság- és áhitattal vevé föl az 
egyházi rendet, 1678-ik évi április 9-én. Tevékeny-
ségének nagyobb kört remélvén, egy falusi plébá-
niára kívánkozott; azonban az isteni gondviselés 
másféle kört tűzött ki neki működésül. 

Sérült szívvel látta a kegyes férfiú, mikép a 
szegény földmivelők, kézművesek és napszámosok 
gyermekei teljes tudatlanságban, minden nevelés, és 
tanítás nélkül nevekednek föl ; kiknek sorsa annál si-
ralmasabb , mivel nem csak saját örök üdvösségük 
kellékeit nem értik, hanem abün- és gonoszságba me-
rülnek. Azért a kegyes férfiú föltette magában, ezek 
számára iskolát nyitni ; mellyben ők ingyen, és ke-
resztényileg, a vallási s polgári szükségekhez képest, 
alaposan taníttatnának és neveltetnének. E végre egy-
kéthasongondolkozásu férfiúval is szövetkezett, hogy 
a kitűzött czélt annál sikeresebben elérhesse. Csak-
hamar több ifjú ember csatlakozott hozzájok, kiknek 
számára de la Salle bizonyos szabályokat irt elő; azt 
akarván, hogy lépéseiket igaz religiói buzgóság, és 
tanonczaik lelki üdvösségének szomja vezérelje. Ő 
maga is, hogy a több oldalról nyilatkozó részvétnek 
annál sikeresebben megfelelhessen, a kanonoki díszes 
ruhát a testvérület alázatos öltönyével váltá föl. 

Lemondván rheimsi kanonokságáról, nem sokára 
atyai örökségét is a szegények között elosztotta; 
követvén Üdvözítőnknek azon tanácsát: ,Add el min-
denedet, és oszd el a szegények közt.' Mi által a 
jámbor férfiú sok félreértésre szolgáltatott alkalmat.— 
Igaz, ha emberileg veszszük a dolgot, saját, és intézete 
érdekében cselekedett volna: ennek hagyományoz-
ván jószágát, és ekkép biztosítván jövőjét. Azonban 
illyes valami nem fért össze egy de la Salle hősies-
ségével ; mert ha birtokát az uj szerzet javára szen-
teli, ugy, aző felfogása szerint, kevés föltétlen bizo-
dalmat tanusit az isteni gondviselésben. Daczára tehát 
némelly jóakaró barátjai közbeszólásának, a világ 
gyalázása- és tanítványai zugolódásainak, megtevé a 
nagy áldozatot 1684-ben. — Miután már mije sem 
volt többé, örömmel látta magát kényszeritve, a leg-
szükségesebb élelmi szereket is koldulni. Követőinek 
panaszaira, kik vagyonának elosztását sérelmesnek 
és igazságtalannaknevezék, ugy mint mellyhez nekik 

lett volna igényök: az evangeliumi szegénységet, és 
az Isten akaratábani megnyugvást magasztalta. — A 
legdurvább táplálék téteték közönségesen a testvérek 
asztalára ; és főnökük leginkább ugy szoktatta magát 
hozzá, hogy minden ételtől mindaddig tartóztatta 
magát, míg az éhség a legkellemetlenebb étkeket is 
jóizüekké változtatta. E közben a keresztény szabad 
iskola hírre kapott: ugy hogy több vidéki lelkész 
de la Sáliétól kérne testvéreket, kik az uj tanrend-
szert az ő plebániájokban behoznák. Miután de la 
Salle saját intézetéből csak keveset bocsáthatott el, 
azért saját vezénylete alatt kisegítő iskolákat állított: 
mellyeknek feladatuk volt, alkalmas ifjú embereket 
a felügyelés mesterségébe betanítani, s kiképezni. 
Ide küldének azután a lelkészek, hogy községeikben 
de la Salle tanintézetét meghonosítsák, némelly jó 
elmetehetségü növendékeket; kik hazájokba vissza-
térvén, a jeles tanmódszert meghonositák és meg-
kedvelteték. í gy terjedt el idővel a keresztény isko-
lák testvérülete, melly eleinte csak egyetlen városra 
vala szorítva, más községek- és városokban is. 

1688-ban de la Barmondir-, a sz . Sulpiciusról 
nevezett plébánia lelkészének megkeresése következ-
tében, elment de la Salle két testvérrel Parisba; s itt 
némelly előforduló nehézségek-, és közellenszegülés-
nek legyőzése után iskolát alapított : melly tenyésző 
intézetévé lőn más hasonló intézeteknek az egész or-
szágban. A valódi apostolias, és szakadatlan buzgóság, 
mellyel de la Salle működött nehéz hivatalában, 
veszélyeztette egészségét, és őt gyakran a sir szélére 
hozta. Egykor az utolsó szentségeket is fölvevé; s már 
halálra készült, midőn szomorodott testvéreihez e 
szavakat rebegé: „Ajánlok nektek nagy egyetértést, 
és nagy engedelmességet." Hogy fölgyógyult, azt 
sokan csudának tartották. Máskor is nagy türelem-
mel viselte betegségét ; mindenben az Isten akaratára 
bízván magát. 

A sok és különféle baj s nyomorok közé, mellyek-
kel de la Salle és tanítványai, letelepedésök első 
éveiben küzdöttek Parisban, tartozott kiválólag a 
legszükségesebb élelmi szerekben való fogyatkozás; 
mellyet a veszélyes drágaság, melly a főváros sze-
gényebb osztályait egy ideig az éhség nyomorának 
tette ki , még inkább föl fokozott. Egy nagy puszta 
lakbau szállásolván, s csak az idegenek jótékonysá-
gától függvén, minden kényelemtől megfosztatva, 
elégtelen élelmezés és ruházat mellett, kitéve a 
rosszak gunyolásának, sőt a jók gyalázásainak is : 
gunyoltatva, és nem értetve, folytaták de la Salle és 
társai, hősies kezdeményezésüket; és nem aggódva 
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semmiféle akadályokkal, szentelék magukat a dicső 
pályára, tudnillik szegény embertársaik keresztény-
szerű nevelésének nagy munkájára. Az isteni áldás 
illy dicséretes munkától nem maradhatott el : és de 
la Salle megérte még az örömet, hogy az általa ala-
pított intézet, az ország minden részeiben gyö-
keret vert. 

Nem czélom itt előszámlálni mindazon külön-
féle akadályokat, mellyek de la Salle jeles tervének 
kivitelét hátráltatták. Majd perbe fogatták őt a Pa-
risban fonállott iskolák igazgatói, s az ő , és a test-
vérületminden ingó birtokát zár alá vettették; majd 
ismét némelly testvérek rossz viselete miatt, az egész 
szerzet gyanúba hozatott. Azért a kegyes férfiú 
kénytelen lévén a fővárost elhagyni, Romába ment, 
és itt nyitott tanodát. Későbben ismét visszatért 
Francziaországba; s annak különféle részeiben tartóz-
kodva, mindenfelé uj intézeteket alapított: egyúttal 
a már fönállók előmenetele fölött őrködvén. 

Midőn 1716-ban nem messze hitte halálát, Bar-
thélémy testvért rendelte utódul a főnöki méltóság-
ban. — Két esztendővel utána minden oldalról annyi 
nyomasztó baj, és gyötrelem tört a szent férfiura, hogy 
az természetes feloszlását sietteté. Halála szent ésépü-
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letes vala, mint egész élete. Ámbár szenvedésekkel 
elborítva, mégis a nagy-böjti idő alatt megszokott 
szigorúságán nem akart tágítani; s csak is uj főnö-
kének nyilvános parancsára hagyott némileg alább 
vele. A testvéreknek, kik őt maga iránti nagyobb 
kímélésre inték, szelíden mondá: „Az áldozatkészen 
van ; de előbb meg kell tisztulnia." Más alkalommal 
ismét, midőn közeli halálára emlékeztették, fölki-
álta : „Reménylem, hogy már nem sokára kiszaba-
dulok Egyptomból ; s azon hazába fogok átbo-
csáttatni , mellyet Isten az ő választottjainak igért." 

Szent József ünnepe közeiedék. De la Salle igen 
ohajtott e napon szent misét mondhatni. Óhajtása tel-
jesült; mert látszólagos halálos állapotából még egy-
szer fölemelkedék, és testvéreinek legnagyobb csu-
dálkozására, a szent mise-szolgálathoz fogott. Miután 
az isteni titkokat annak rendje szerint ünnepelte, 
s hő óhajtását ekkép teljesítve látta volna, ismét 
visszarogyott haldokló állapotába. Nagyhéti szerdán 
vette magához az Oltári-szentséget uti költségül. Ül-
ve, karingben, és lebenynyel fölékesítve várta az 01-
tári-szentségben megjelenő Urat. S alig hogy belé-
pett a pap a kórodába, azonnal szent buzgóságában 
fölemelkedék, térdeire borult: és ekkép legnagyobb 
áhítattal vette magához az Üdvözitő szent testét és 
vérét. Időről-időre némelly üdvös szózatot intézett 

testvéreihez, kik az ő halálos ágyát körülállották ; 
szeretetteljes tanácsokat és intéseket adván nekik. 
Nagy-csütörtökön pedig, miután halálos küzdelmei-
ből még egyszer fölemelkedék, és magához jött volna, 
nagy fáradsággal a következő szavakat intézé hoz-
zájok : „Ha hivatástok körében élni és halni akar-
tok , ugy a világ fiaival ne társalogjatok ; mert kü-
lönben lassankint ti is az ő útjaikra tévedtek: kedvet 
találtok majd az ő beszédeikben, és hűtlenek lesztek 
szerzetetek iránt; elmulasztjátok szabályait, és végre 
egészen elszakadtok tőle." E közben az Isten embere 
jobb életre szenderült, Nagy-pénteken, 1719-ik évi 
április 7-én. Alighogy elterjedt halálának hire, máris 
tömérdek népség jött össze mindenfelől: a nagy szen-
tet még egyszer látni, s valami ereklyét kaphatni 
óhajtván ; azonban szerzetes-ruháján kivül minden 
egyéb birtoka egy feszület-, egy uj testamentom-, 
egy Krisztus követéséről irt könyv-, egy olvasó-, s 
egy papi imakönyvből állott. Szegénységben kivánt 
élni, szegényül akart meghalni is. 

De la Salle halála idején, a szerzet élénk rész-
vétnek örvendett. Az isteni gondviselés erélyes utó-
dók- és főnökökkel pótolta az alapító hiányát; kik 
nagy eszélyesség- és bölcseséggel igazgaták a szer-
zetet. Ezeknek köszönhetni, hogy a világi kormány 
végre a szent-yoni anyaintézet számára némi segítsé-
get biztosított: honnét azután az egész országban 
elterjedtek. 1725-ben XIII. Benedek pápa a társula-
tot ünnepélyesen megerősité, és a szerzetes rendek 
sorába igtatá. — Virágzott a szerzet az első franczia 
forradalom véres korszakáig: midőn feloszlattatott. 
Mégis találkoztak mindig testvérek, kik a szerzet 
szellemét megtartották; s Napoleon császár 1800-ban 
azt ismét helyreállitá. Azóta a szerzet folytonos gya-
rapodásnak örvend, s napról-napra nagyobb kiterje-
dést és lendületet nyer: ugy annyira, hogy jelenleg 
nem csak Franczia-, hanem Belga-, Olasz- és Német-
országban, sőt Amerikában is birnak intézetekkel ; s 
rövid idő alatt számuk kétszeresen megszaporodott. 
A rend jelenleg 7500 tagot számlál; kik 4600 osz-
tályban 300 ezernél több növendéket oktatnak. 

Ennyit a szerzet keletkezése-, s a rendalapitó 
viszonyairól előlegesen. Munkay János. 

Káromkodás elleni egyletek. 
I. (Vége.) 

A gyónószékre nézve gyakorlatilag, és párbe-
széd-alakban mondom el nézetimet. 

2* 



G y ó n ó : Édes lelki-atyám, káromkodtam! Ezt 
mondja egy 8 — 9 éves fiu, vagy leány. 

L e l k i - a t y a : S hogyan káromkodtál ? 
G-y. Hát u g y , hogy ,fene egyen meg, vakulj 

meg' stb. 
L. Látod édes fiam ! káromkodni nem szabad ; a 

káromkodókat az Isten sem szereti: s azért, ha majd 
hallani fogsz másokat, talán üreg embereket is, akár-
miképen káromkodni, el ne tanuld tőlök ezt a csú-
nya bünt Isten mentsen meg ! Ha pedig ezentúl 
valakire megharagszol, ne mondd neki, hogy f a -
kulj meg, vagy fene egyen meg' stb.; hanem legfö-
lebb is azt mondhatod neki (ha mégis a szidást meg-
érdemli ! S z e r k.) : te csúnya, te czudar ! stb. 

Gy . Káromkodtam! így szól egy 20 éves su-
hancz. 

L. S mikép szoktál káromkodni? 
Gy . Fenével, mennykővel stb. 
L. A szenteket nem szidtad? 
Gy . De szidtam azokat is. 
L. Hát az Istent, Jézust stb. ? 
Gy. Azt is mind. 
L. És sokszor? 
Gy . Biz' az elégszer megtörtént! 
L. S te persze azt gondolod, hogy az valami 

szép, mikor mint a zsidók, neki mégy az Istennek, 
Jézusnak, és összepökdösüd , felpofozod, vagy mint 
a veszett kutya , össze-vissza harapdosod?— Ezt a 
kutya sem teszi; mert az is megkíméli urát! Te pe-
dig a legfőbb Urat, meg az ur Jézus szentséges any-
ját sem kíméled meg ! Ez nem szép : hanem a legna-
gyobb durvaság a világon. És valljon mire szoktál 
mégis káromkodni? 

Gy. Leginkább a marhára, mikor nem akar 
húzni, stb. 

L. Valljon érti-e a ló, mit akarsz te azzal a ká-
romkodással ? — S mire való akkor az ostor a kezed-
ben? — Utoljára, azt mondod, hogy a marhára ká-
romkodol; holott mégis nem a lovat stb. szidod, ha-
nem a szenteket, sőt még az Istent is: valljon tehát az 
Isten ló, vagy mi? Vagy mit mondanál te énnekem, 
ha engem otthon valaki megharagítana, s én téged 
pofoználak fel, a ki engem nem bántottál? Lásd 
igy van ez , midőn te a helyett , hogy a lovat szid-
nád , az Istent bántod ! Ezentúl tehát hagyj békét az 
Istennek, és szidd a marhát; mondd például: ,te csú-
nya dög', ,te haszontalan, léha szénarontó' stb. Hidd 
e l , édes öcsém ! ha te azt mondod annak a lónak, 
jól erősen : „terem a borsó korcsmáros" ! arra is csak 
ugy fog hajtani, mint ha Isten tudja, hogyan elkerí-

tetted volna: és akkor mégis sem Istennek, sem em-
bernek nem vétettél. Minek tehát az a káromkodás^ 
mikor e nélkül olly könnyen ellehetünk ? Ezt pedig 
még most, fiatal korodban kell ám elhagynod ! Most 
még könnyebb megjobbulnod, mint ha későbbre ha-
gyod. Azért tehát cselekedjél ugy, a mint mondtam ; s 
azonkívül egészen a jövő gyónásig minden reggel és 
este fogsz imádkozni egy Üdvözlégy Máriát a károm-
kodás elhagyásaért. 

Gy . Édes lelki-atyám! káromkodtam. í g y szól 
egy asszony. 

L. S miképen? 
G y. Hát csak a gyermekekkel, édes lelki-atyám ! 

Fenével etettem, ördöggel vitettem őket 
L. A szenteket nem szidta? 
Gy. Biz' az is megtörtént néhányszor: mikor az 

uram is ollyan rossz ember ! . . . 
L. Elég rossz az, a ki a szenteket merészli káro-

molni! Nem jobb volna-e, ha a helyett, hogy ördöggel 
viteti gyermekeit, meg a szentjüket szidja, azt mon-
daná nekik: ,Na várj te semmirevaló , rossz,szófo-
gadatlan, csintalan gyermek! Eljön a vásár, nem 
veszek mézes-kalácsot' stb.; vagy kezébe venné a vesz-
szőt, és ráhúzna egyet -ke t tő t—? De káromkodni, 
a szentjét szidni ! Nem szégyenli magát asszony lé-
tére; a ki rendesen ajtatosabb, és jámborabb szokott 
lenni, mint a férfi ? Azért ezentúl tegyen ugy , a 
mint mondtam; kövesse sz. Hedvig példáját, ki ha 
bosszúság érte, csak azt szokta volt mondani: ,Isten 
bocsássa meg bűnödet; miért cselekedted ezt?' Most 
pedig imádkozza el a minden szentek litániáját; s 
azonkívül három Üdvözletet a káromkodás elhagyá-
saért. 

Gy. Tisztelendő lelki-atyám! káromkodtam: szid-
tam a szentjét, Istenét, Jézusát stb. így gyónik 
egy férfi. 

L. Vannak-e gyermekei? (Gy. Nincsenek. L. 
Illyen káromkodó nem is érdemli meg Isten áldását!) 

Gy. Vannak. 
L. Tanitja-e őket minden jóra? 
Gy. A mint tőlem kitelik. 
L. Káromkodni is tanitja őket? 
Gy. Oh Isten ments ! 
L. Igenis Isten ments: de maga mégis tanitja 

őket káromkodni; nem ugyan , mintha egyenesen 
parancsolná azt nekik, de a mi még rosszabb, a ma-
ga gonosz és istentelen példájával is. Hát azért áldja 
meg az Isten gyermekekkel, hogy őket magával 
együtt pokolra taszitsa? . . . Tudja-e, milly iszonyú 
bünt követ el, midőn gyermekeit, azon ártatlan lel-
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keket megbotránykoztatja ? Tudja-e, mit mondott 
Krisztus urunk? Hogy: ,jaj a világnak a botrányok 
miatt; s a ki egyet e kisdedek közül megbotrány-
koztat, jobb neki, ha malomkő fiiggesztetik nya-
kára, és elmerittetik a tenger mélységébe' ? . . . Vár-
jon , várjon ! az Isten talán hosszú élettel megáldja : 
és látni fogja unokáinak unokáit, és hallani fogja, 
mint káromolják Istent, és szentjeit ; ugyan mit fog 
majd akkor érezni, ha meggondolja, hogy mindezt 
magától tanulták ? . . . S azután miért is bántja azt a 
Jézust, vagy azokat a szenteket, kik soha egy haj-
szálnyival sem bántották meg? Vagy hát épen azért 
káromolja az Istent, mert olly sok jót tesz magával; 
meg a szenteket, mert esedeznek magáért mennyor-
szágban? Lássa, maga mikor káromkodik, az ördög-
nél is rosszabb; mert az káromolja ugyan az Istent, 
de azért, mert kínoztatik általa: maga pedig káro-
molja őt , noha minden szempillantásban ezernyi ál-
dásában részesül. Vagy ha az Isten jósága nem in-
ditja meg szivét, nem fél-e haragjától? Nem. fél-e, 
hogy épen midőn szentséges nevét megkáromolja, 
agyoncsapja magát, és a pokol fenekére kergeti le 
csúf lelkét? „A. káromkodó nem megyen be Isten 
országába." Ezt nem én mondom, hanem maga az 
Isten, a szent-irásban. — S azután sokszor szokott-e 
káromkodni ? 

Gry. A mikor megharagítanak, vagy a felesé-
gem , vagy a gyermekek, vagy cselédek stb. 

L. Aranysz. sz. János azt mondja, hogy a károm-
kodót csapjuk pofon, és csapjunk szájára: s ezen cse-
lekedetünk által megszenteljük kezünket. Ezt a fér-
fiúnak, mint a ház urának kellene tennie: ha talán a 
házbeliek közül valaki káromlásra merné száját ki-
nyitni ; maga pedig nem csak hogy ezt nem te-
szi, hanem még maga is káromkodással fenye-
getődzik, stb. ? 

Gy . Mikor, kérem alássan, máskép nem félnek 
tőlem ! 

L. Na hisz akkor félhetnek is, mikor olly iszo-
nyú káromlásokkal tölti be a levegőt! Félhetnek, 
hogy a föld elevenen elnyeli, vagy hogy a villám 
tüstént lecsap, vagy a ház összeroskad, és ők is el-
vesznek, mint kik azon irtózatos szavakat hallották ! 
Ettől méltán félhetnek !. . . De azt kérdem én : valljon 
az az Isten, meg Jézus, és Mária, csak olly haszon-
talan, elkopott rongy-e maga előtt, hogy őket ijesz-
tőkül használja? Mit mondana énnekem, ha a mise-
mondót tenném ki asztagomra ijesztőnek?... Valljon 
nem eléggé félnének-e akkor is magától, ha péld, fele-
ségének azt mondaná: , Asszony hallgass ! mertillyen, 

amollyan láng hordta ! lesz dolga a kötélnek ! Te ró-
ka ; te fehérített koporsó'! stb., a mint megérdemli. 
Vagy azt mondaná gyermekeinek: .Gyermekek csitt ! 
stb. Vagy szolgájának : ,Hejh te akasztófa czimere, te !... 
stb. Kérdem én: valljon így nem félnének-e ma-
gá tó l? . . . 

G-y. Na de kérem alássan, sokszor bizony nem 
akarok olly rossz szót kiereszteni a számon ; de mi-
kor mégis csak kicsúszik; akkor már azután meg is 
bánom: de már persze késő ! 

L. De épen nem késő. Kedves atyámfia ! én azt 
mondom magának : ha igaz akaratja van, a károm-
kodást elhagyni, és iparkodik is tehetsége szerint 
magát attól megtartóztatni, akkor habár egyszer-
kétszer megbotlik is, az nem tesz még annyit. Csak 
azután ha leesik, újra föl kell kelni. Azaz : csak napról-
napra iparkodni kell, hogy a káromkodást elhagyja; 
s meglássa, utoljára egészen el fog tőle szokni. Szo-
kástszokás győz le. S habár eleinte nehéznek látszik 
is ezen harcz, mellyet régi szokásunk ellen kez-
dünk : csak kitartók legyünk, az Isten segítségünkre 
jön szent malasztjával, és győzünk ! Miután tehát 
maga el van határozva ezen szent harczra, és akarja 
elhagyni a káromkodást, ime én megmondom a 
módját, mikép hagyhatja azt el legkönnyebben. Elő-
ször is, midőn már-már nyelvére veszi Krisztus 
szent testét, még egyszerbánja meg szivében rut ká-
romkodásait; azután pedig, szivébe fogadván Jézusát, 
még egyszer fogadja meg neki, hogy soha többé 
meg nem káromolja az ő szent nevét! Ekkor mondjon 
el e szándékra egy Üdvözletet, és menjen haza 
Más nap reggel ima közben fogadást fog tenni az Is-
tennek; például i gy : ,Én Istenem! igérem és foga-
dom, hogy ma, történjék velem bármi, nem foglak 
téged megkáromolni!' Ezen fogadásra azután jól vi-
gyázzon; este pedig megkérdezi majd magát: valljon 
miképen tartotta azt meg? Ha megtartotta, adjon 
hálát Istennek; ha nem, azért nem kell megijedni: 
hanem indítson magában töredelmes bánatot, és újra 
tegyen fogadást Istennek. És igy fog azután tenni 
egyenkint minden káromkodásával, mindaddig ma-
radván egynél, mig azt el nem hagyja. Azonkívül 
minden este, lefekvés előtt, egy Üdvözletet fog imád-
kozni a káromkodás elhagyásaért . . . 

G y. Lelki-atyám ! káromkodtam. Ezt mondja 
egy öreg ember. 

L. Hogyan? 
Gy . Mindenféleképen. Az angyalát is, szentjét 

is , Istenét is stb. 
L. Már maga öreg ember,ugy-e édes atyámfia? 



Gry. Bizony már megettem kenyeremnek ja-
vát; s maholnap csak azt veszem észre, hogy az ur 
Isten kiszólít ez árnyék világból! 

L. Azt szeretem, hogy a halálról emlékezik ; de 
kérdem: hova iparkodik jutni azon a más világon? 

Gy. Hát már csak szeretném, ha az ur Isten 
könyörülne rajtam, és fölvenne szent országába! 

L. Ugy? tehát mennyországba akarna jutni. 
Én azonban kénytelen vagyok magának kimondani, 
hogy az az u t , mellyen most megy, nem mennyor-
szágba, hanem inkább a pokolba visz. Mert a menny-
országban nem káromkodnak, ott az Istent dicsérik; 
csak a pokolban káromkodnak az ördögök, meg ezek 
társai. Ha tehát pokolba készül, jó uton megy ; de 
ha mennyországba akar ju tn i , a káromkodástól el 
kell szoknia. 

Gry. Hisz atyám uram , csak lehetne ! 
L. S valljon miért nem lehetne? Hisz maga 

nem ördög; csak az ördögnek nem lehet megtérni! 
Minket pedig az Isten mindig kész megsegíteni, csak 
magunk is akarjunk, és iparkodjunk jobbak lenni! 
De persze maga, ugy látszik, azt gondolja, hogy 
váltig elegendő, a bünt csak meggyónni ; az élet-
jobbitás meg talán eszében sincs ! Édes atyám-
fia! ne ámítsa magát. Ha maga 60 esztendő alatt 
évenkint legalább 3—4-szer gyónt volna is , de 
mindig a nélkül, hogy igazi akaratja lett volna, 
magát megjobbítani : ügy gyónásai semmit sem értek ; 
sőt ugyanannyi szentségtörést követett el, és köteles 
egész életéről újra gyónni Mondhatja-e tehát igaz 
lelkére, hogy eddig kitelhetőleg rajta volt, miként a 
káromkodást elhagyja ? . . . Édes atyámfia ! azt mondja 
egy jámbor iró : ,Ha minden évben csak egy vétket 
hagynánk is el, hamar tökélyes emberekké válnánk.' 
S lássa, maga tán ifjú suhancz korától fogva igy ká-
romkodik; — ugyan mikor fogja tehát már gonosz 
szokását elhagyni ? . . . Intem magát, kedves atyám-
fia! hogy hagyjon fel rut káromkodásával ; mert kü-
lönben azt kell gondolnom, hogy nincs igazi szán-
déka magát megjobbítani, s kénytelen leszek a föl-
oldozást megtagadni.. . stb. 

Illyformán gondolom én a káromkodás bűnét 
kiirthatónak, a tanítás és gyónószék által. S illyfor-
mán gondolom én, hogy az „Isten szent nevét védő" 
társulatba szellemet lehetne lehelni, melly azt éltesse 
és gyümölcsözővé tegye. Meglehet, hogy nézetemben 
tévedek; de szándokom szent. Az én meggyőződé-
sem az, hogy közös emberi gyarlóságunknál fogva, 
jobb lesz a kisebb rosszat, — ha mégis rossznak mond-
ható, — megengedni, sőt tanácsolni (?) híveinknek, 

értem az e czikk folytán elősorolt erősebb és haragos 
kifejezéseket, mellyek nem káromkodások, mint talán 
egyre csak azt hangoztatni, hogy milly nagy bün a 
káromkodás, stb. Ezt kiegészítésül az „Isten szent 
nevét védő" társulat lelkes indítványozójának czik-
kéhez!*) J/12 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , január 7-én. A Szent-István-Társulatnak f. hó 

5-én megtartott választmányi gyűléséről a következő tudósí-
tást vettük : 

*) Kétségkivül pásztori eszélyesség, a kisebb rosszat 
e l t ű r n i , hogy a nagyobb elkerültessék: de azért a j á n -
l a n i , a legkisebb rosszat sem szabad ; csak azért , mert 
r o s s z . A nagyobb méreg hatását az életerejében megtáma-
dott t e s t re , nem az által kell orvosolni, hogy kevésbbé gyil-
kos méreggel pótoljuk, hanem mindannak végképeni eltávo-
lítása által, a mi veszélyes az egészségnek. Az iránt kell an-
nakokáért a káromkodás tulajdonképeni lényegére nézve té-
vedésben levőt felvilágosítani, hogy az ellene vétkezőnek erős, 
őt megszégyenítő, büntető, de m e g é r d e m l e t t , és Istent 
nem sértő szavakkali megfenyitése, dorgálása, korán sem 
v é t e k ; hanem inkább gyakran szigorú kötelesség, neveze-
tesen az előljáró-, s fölebbvalóra nézve. De azt , hogy n e m-
é r d e m l e t t szidalommal illesse a véleménye szerint sértő 
felet , sem helyeselni nem lehet , sem tanácsolni : még lia az 
ez által elkövetett vétség csakugyan kisebb volna is a világos 
istenkáromlásnál. Ki fogna egy tolvajnak ollyasmit javasol-
hatni , hogy ezután forintok helyett csak krajczárokat, vagy 
gazdagoktól lopjon; vagy a minden nap részegnek : hogy csak 
vasárnap igya magát le ? Az erkölcsi rosszak természete na-
gyon különbözik az anyagiakétól. Ezek többé-kevésbbé tűr-
hetők; s a nehezebben elviselhetőt okosan cseréljük föl a 
könnyebbel. Egészen türhetlen egy sincs köztük. Mig az e r-
k ö 1 с s i rossz mind tűrhete t len, és kiirtandó : jóllehet fo-
kozat itt is van a kisebb és nagyobb közt ; de csak a z t illető-
leg , hogy a nagyobbat még inkább kerüljük. A szülők iránti 
tiszteletlenség, például, nagy bün , s ennek egészen a kéz-
fölemelésig növekedő gonoszsága égbe kiáltó : de azért lehe-
tetlen az e bűnben fetrengő hálátlan gyermeket azzal biz-
ta tni , hogy ezentúl elégedjék meg szülőinek kiszidása- és szó 
általi bántalmazásával, vagy azzal, hogy tiszteletlenségét 
egyedül j e l e k által nyilvánítsa. A bün olly rossz, melly 
meg van tiltva minden alak- és mennyiségben. Nem is a ke-
vésbbé rossz, és t i l tot t , hanem az által kell helyettesíteni, a 
mi jó, és hasznos. — Istennek, a legjobb és egyedüli Atyának 
káromló szavak általi megsértése, a szülők iránti tiszteletlen-
ség bűnét legnagyobb mértékben foglalja magában : s valamint 
ennek nem, ugy, és még kevésbbé lehet az előbbinek, bár-
milly kis mértékre szorított reductióját helyeselni, s a meg-
szokott nagyobbat kisebbel pótolni. A bünt egyedül ennek 
ellentéte űzheti ki, s orvosolhatja. Az erkölcstanban nem lé-
tezik hasonszenvi gyógymód. Ezt kétségkivül a t. czikkiró 
is igy ért i : nehogy azonban szavai félreértésre szolgáljanak 
okul, szükségesnek tartottuk , azokat jelen észrevételünkkel 
kisérni. S z e r k. 
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„Azon édes, de alapos hiedelemben is , hogy az ezen 
ülésre vonatkozó hivatalos, vagy illy színezetű irományok 
nem sokára teljes terjedelmökben, legalább a Szent-István-
Társulat orgánumaiban, meg fognak jelenni : ezúttal csak rö-
vid , de hü közlésére szorítkozunk a történteknek; helyre-
hozni akarván ezzel egyszersmind némelly hiányokat, mellyek 
a ,Pesti Napló' 5-ik számában ez ügyre nézve foglaltatnak. A 
választmányi gyűlést a ft. alelnök ur bibornok-primásunk ke-
gyes leiratának felolvasásával nyitá meg ; mellyben ő eminen-
tiája értesítvén a t. választmányt, milly éber figyelemmel ki-
séré mindenkor a Szent-István-Társulatnak a kath. egyház ér-
dekében tet t működését, elszomorodását fejezé ki azon sajnos 
események fölött, mellyek e társulat kebelében, a ,Religio' 
egyik számában megjelent czikk miatt merültek föl. Hasonló 
súrlódásoknak (mellyek, ha gyakrabban előfordulnának, ma-
gának a társulatnak sirját áshatnák meg,) elkerülése végett, 
a jövőre nézve akkép kegyeskedett rendelkezni, hogy a ne-
vezett egyházi lap a Sz.-István-Társulat kezelése alól kivétet-
vén , közvetlenül az egyháznak aegise alá helyeztetik ; és an-
nak szerkesztésével Somogyi Károly u r , kinek mind az egész 
egyházi irodalom-, mind különösen a Szent-István-Társulatra 
nézve gyűjtött bokros érdemeit kiemelni méltóztatik, fog 
megbízatni ; ki egyszersmind a társulati igazgatói hivatalt is 
késznek nyilatkozott megtartani , d e c s a k e g y e d ü l ő 
eminentiája iránti fiúi liódolatánál fogva. Kivánja tovább ő 
eminentiája kegyes leiratában, hogy a sérelmek, mellyek azon 
választmányi ülésben mind Somogyi Károly ur személyén, 
mind pedig a társulat közügyén ej te t tek, a választmány által 
orvosoltassanak. Végül óhaj t ja , hogy a szükségelt orvoslás 
u tán , a béke olajága ismét felvirulván a társulat keblében, az 
üdvösen működjék; mire a hanyatló év letűntével atyai áldá-
sát küldi, mintegy zálogául a társulatra a jövő évben ára-
dandó malasztkegyelemnek." 

,,A bölcseségnek szinte, mint az atyai szeretetnek kincsei-
ben dus leirat felolvasását őszinte éljenzés követé; melly kitöré-
se a békére hajló szivek engesztelékeny indulatának, a legjobbat 
engedé jósolni a gyűlés fő feladatának örvendetes megoldását 
illetőleg. Mire kilátás nyittatott az által is , hogy az alelnök 
ur annak megérintése után, miszerint Kádas Rudolf ur, egy idő-
től ideiglenes szerkesztője a ,Religio'-nak, a rendőri hatóság 
által e tisztjében megerősittetett , iratból olvasá fel abbeli 
nyilatkozatát, melly a mult gyűlésben az általa mondottakra 
vonatkozik, s melly szerint kijelenti: hogy ,ő az igazgató So-
mogyi Károly urnák mindenkor tisztelője volt^' kinek érde-
meiből valamit levonni soha sem vala szándoka ; s azért ha 
múltkori nyilatkozatában, akár egyes szavakat, akár pedig ki-
fejezéseket tekintve, bármi sértő lett volna, azt mint általa 
nem szándéklottat kéri tekintetni'. Illy nyilatkozat után b. 
Eötvös ő méltósága befejezettnek tar tá az egész ügyet ; mint-
hogy mind a ,Religio'-ra, mind pedig Somogyi Károly ur sze-
mélyére nézve a kellő, s a fölmerült súrlódásokat tekintve, 
egyedül óhajtható lépések megtétettek. Fel tűnt azonban Hu-
szár Ferencz,választmányi tag ő nagyságának, ő eminentiája le-
velében azon kifejezés,melly szerint Somogyi Károlyra vonatko-
zólag az jegyeztetik meg, hogy az e g y e d ü l ő eminentiája iránti 
fiúi hódolatból fogja ismét elvállalni az igazgatói állomást. 
Huszár F. ur ebből azt, következteté, mintha ő eminentiája e 
pontot illetőleg ferdén volna értesítve ; minthogy a társulat-

nak távol sem volt szándéka Somogyi urat, kinek bokros érde-
meit a szóló szinte elismeri, ezen hivatalától elmozdítani. Némi 
felvilágositást adandó e tekintetben Zalka János kanonok ur, 
azon véleményét fejezé ki, hogy ő eminentiája azon esetben is 
irhatá e szavakat, ha S. K. előtte fölemlité, miszerint illy kö-
rülmények közt igen nagy bajjal fogna járni igazgatói hivata-
lának folytatása ; minek következtében a bibornok-primás föl-
szólitá S. K. urat e tisztjének isméti elvállalására : mit S. K. 
el is fogadott ; de csak ő eminentiája iránti fiúi engedelmes-
ségből. Ugyanezért fölkéré Zalka ur a választmányt, misze-
rint az e pontra adandó válaszában különös gyöngédséget 
használjon, a kifejezéseket illetőleg. — Mi pedig ugy tudjuk, 
hogy Somogyi K. ur valamint a szerkesztői, ugy egyszer-
smind igazgatói hivatalról is lemondott a midt évi dec. 7-ki 
gyűlésben Szabóky Adolf ur által; és igy volt ő eminen-
tiája is a történt kettős lemondást illetőleg alelnökileg érte-
sítve (habár az igazgatói tisztségről lemondás , tárgyalás alá 
nem jött , és igy elfogadtatása nem mondatott is ki) : követke-
zőleg a primási magas leiratnak e pontra vonatkozó szavai 
igen világosak." 

„Az illy módon elsimított ügyben azonban nem látszott 
még mindenki tökéletes elégtételt , melly orvoslásul szolgál-
hatot t volna, a Somogyi Károly és a Sz.-István-Társulat közös 
ügyén ej tet t sérelmeket tekintve. Miért is Rá th József ur, 
lipótvárosi lelkész, erélyesen, de tökéletes lelki nyugalom-
mal tolmácsolá a történtek fölötti elszomorodását; és kijelen-
tetni kérte annak nyilvános elismerését, hogy Somogyi Ká-
rolynak tökéletes joga volt a ,Religio'-ba (melly nem csak a Sz.-
István-Társulat, hanem egyszersmind és f ő l e g a kath. anya-
szentegyház érdekeit képviseli,) igtatni a korán sem p o l i t i -
k a i h o r d e r e j ű c z i k k e t . / A szerintünk legalább igaz-
ságos kivánat mégis elhangzott Török István urnák abbeli 
megjegyzése által , hogy az eddig adptt elégtétel az elnökség 
részéről, és a primás által történt rendelkezés a ,Religio'-ra 
nézve, tökéletesen befejezvén a kérdéses ügyet : illy követe-
léseknek , mellyek a csillapuló izgatottságot ismét a vita stá-
diumába terelnék vissza, helyt adni nem lehet. Azonban az 
igazságos igények ösztönét illy könnyen nem lehetett elfoj-
tani ; s azért Palásthy Pál egyetemi tanár u r , az orvoslás 
teljességéhez azt is kivánhatónak vélte, hogy a társulati hiva-
talnokok közül néhányan, választmányi egy-két taggal kül-
dessenek ki Somogyi Károly úrhoz ; kik őt mind a kiengeszte-
lődés folyamáról tudósitanák, mind pedig arra fölkérnék, mi-
szerint az igazgatói hivatalt , mellytől egy idő óta d e f a c t o 
elüttetett, visszavenné. Ezen indítványának előadásában érinté 
a tanár u r , hogy az egész ügyet illetőleg ő eminentiájának 
kívánságát mintegy p a r a n c s gyanánt tekinthet jük, melly-
nek hódolni kedves fiúi kötelesség. Erre felszólalt Ürményi 
József ur ő méltósága, és kijelenté, miszerint ő , ámbár leg-
mélyebben tiszteli primás ő eminentiáját, mint fő lelkipász-
torát és országunk főpapját : azt mindazáltal minden tiszte-
lete s hódolata mellett sem ismerheti e l , hogy a társulati té-
ren kivánságának, mint parancsnak hódoljon; illy meghajlás 
óhajtása előtt, igen ,u 11 r a m о n t á n' (!) megalázódás volna; s 
azért visszautasít illy nyilatkozatot. Kinyilatkoztatta továbbá, 
miszerint ha van valakinek ez ügyben „megkövetni" valója, 
ezen suly egyedül Somogyi Károly urat terhelné; mint ki 
igazgatói hivatalát egy hónap óta nem teljesité. A milly élénk 



tetszéssel fogadtatott bizonyos részről ezen, igen emelkedett 
hangon történt ovástétel az , u l t r a m o n t á n ' tendentiák el-
len : szintolly keserűséggel tölté el a jelen volt clerus szivét ; 
melly igen jól érti az ,ultramontán' kifejezés erejét, s igen jól 
fel tudja fogni, mit jelenthet e szó, egy k a t h o l i k u s társulat 
gyűlésében kiejtve. — A vihar után azonban ismét az engeszte-
lődés szózatját hangoztatá Grynaeus Alajos cz. kanonok ur ; ki 
örömét fejezvén ki az annyi keserűséget okozott, mert valóban 
sajnos eseménynek illy utoni kiegyenlítése fölött, az alelnök ré-
széről te t t lépéseket, a kiengesztelődésre nézve, Fénelonnak, a 
történet által örökitett tettéhez (!) vélte hasonlithatni, s egy-
szersmind biztosithatni az alelnök ura t , miszerint az ügynek 
illyetén elintézése után , az irántai tisztelet csak növekedett, 
öregbült. Végre , minthogy az ez ügyben felhasználható kife-
jezések igen elasticus természetűek lehetnek, és könnyen 
félreérthetők- (Ürményi ő méltósága szavai szerint) : ennél 
fogva az ő eminentiájának küldendő válaszfelirat szerkeszté-
sére, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére nézve is, hét tagból 
álló különös bizottmány neveztetett ki. S ezután más tárgyak-
ra ment át a gyűlés : mellynék folyamában igen sok, és igen 
fontos tárgyak, vagy nyilatkozatok merültek föl a komoly ész-
lelőre nézve. Tudósításunk végén azon reményünket fejezzük 
ki , hogy e lapok t. szerkesztője szinte megteendi észrevéte-
leit *), a nem csak őt , hanem az egész egyházat illető ügyre 
nézve; s talán nem fogja figyelmét kikerülni a ,Pesti Napló' 
szerkesztőjének részéről történt azon, a gyűlésben elő épen 
nem fordult megrovás, miszerint „S. K. azon év ó ta , hogy a 
,Religio' szerkesztését 2600 fr t fizetés mellett megkapta, e szer-
kesztésen kivül semmi egyéb igazgatói munkát nem végzett." 

BECS, jan. 5-én. A nmélt. apostoli nuntius, De L u c a 
Antal tarsusi érsek ur, a bécsi sz.-Severin-egylethez, dec. 8-án 
kel t , levelet intézett ; mellyet magyar forditásban e lap t. ol-
vasóival mi is közlendőnek véltünk. Az irat következő : 

„Dicsőségesen uralkodó IX. P i u s pápa ő szentségétől 
megbizva teljesítem azon diszes és kedves kötelességet, a 
sz.-Severin-egyletnek tudomására ju t ta tni , hogy a szent atya 
a nevezett egylettől, ezen év oct. 14-ről hozzá intézett hódo-
lati feliratot igen kegyesen, és különös tetszéssel fogadta. О 
szentsége szint annyira meg van illetve némethoni hü fiainak 
gyengéd szeretete s ragaszkodása által, mint a mennyire örül 
ama rendithetlenbizalomnak, mellyel ezek, a sz.-székre most olly 
súlyosan nehezedő mostoha idők elmúlását várják. Az apos-
tolok fejedelmének u tódja , gyermekei szeretete-s hódolatá-

*) Közelebbi számunkra hagyjuk. S z e r k. 

nak, nem különben az isteni gondviselésben helyezett bizalom-
nak szilárd oszlopaira támaszkodva, elég erősnek érzi magát, 
az egyház és sz.-szék ellen támadt viharoknak győzedelmesen 
ellentállni. Midőn szerencsés vagyok ő szentsége megbízását 
teljesíteni, felhasználom ezen alkalmat ar ra , hogy a kath. 
egyleteknek, mellyek a hivők átalánosan szeretett és tisztelt 
atyjának szorongatott helyzete iránti részvétöket olly ékesen 
tolmácsolták, szivbeli örömemet nyilvánítsam a fölött , hogy 
sz. Severin, Bonifácz-, és a germán néptörzsek többi hittéri-
tőinek soha el nem haló szózatai, olly hatalmas viszhangra 
találtak minden német tartomány katholikusainak szivében. 
Valamint e nagy hithősök az apostoli megerősítést, s az 
apostoli áldást az isteni segély biztosabb zálogául ismerték el 
a térítés nagy munkájánál; s Némethont Romával a hit és 
szeretet erős kötelékei által szorosan füzék egybe, — melly 
bár csak soha se tágult volna meg! — szintúgy kivánják 
fiaik e nemes földön a szentesitett hagyományt mindig sértet-
lenül , és meg nem gyengülve föntartani. Némethon katholi-
kusainál mindig élénk emlékezetben lesz ama hűségi eskü, 
mellyet sz. Bonifácz, saját, és az ő nevökben, sz. Péter utódjá-
nak, II. Gergelynek tet t : „Promitto ' ) ego Bonifacius Dei 
gratia Episcopus, tibi beate P e t r e , Apostolorum princeps, 
Vicarioque tuo beato Gregorio Papae et successoribus eius, 
nullo modo me contra unitatem communis et universalis Ec-
clesiae , suadente quopiam, consentire, sed fidem et purita-
tem meam atque concursum tibi et utilitatibus tuac Ecclesiae, 
cui a Domino Deo potestas ligandi solvendique data est, et 
praedicto Vicario tuo atque successoribus eius per omnia 
exliibere." — Nagy apostoluk eme szent esküjéhez hiven, 
egész világon elszórt hitrokonaik példájaként, erélyesen eme-
lik föl szavukat, hol a közös fő szellemi fensőségének szabad-
sága-, s függetlenségeért kell sikra szállni. — .Ugyanis elis-
merik ők, mikép az apostoli szék teljes függetlenségének 
fentartása, mérhetlen horderővel bir arra nézve, hogy az 
egyház feje s tagja i , kölcsönös jogaik- és kötelességeiknek 
sértetlen, s csonkitatlan gyakorlatát élvezhessék ; elismerik, 
hogy a tagok szabad, életteljes működése, a főnek szabad-
sága- s önállóságától föltételeztetik." (Folyt, köv.) 

") Othlo, lib. 1. Cap. 19. 

H e g y e s a d o m á n y o k : 
О szentsége részére : 

Nt. S i m о n i к József segédlelkész ur , Nyíregyházáról 3 arany. 
A pest-lipótvárosi templom fölépítésére: 

Nt. S i m о n i к József ur 3 frt a. é. 

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. 
A .Rel ig io 1 , kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 

Pesten is elfogadtatik az előfizetés a JBeimel- és Kozma- fé le nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési -dij egész évre, postán járatással 10 frt 50 kr, félévre 5 frt 25 kr; helyben egész 
évre 9 frt 80 kr, félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

J J ^ f * A lap kiadására vonatkozó magas engedély csak imént érkezvén le, az első számok későbbre halasztott megjelenése eléggé 
ki van magyarázva. A 3-, és 4-dik szám szinte egyszerre fognak kiadatni. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
K A T I I . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I K A T . 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Egyházi nevelésügy. — Káromkodás el-
leni egyletek. II. -— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-
ország- és Austriából. 

Egyházi nevelésügy. 
„Zelus est affectas amoris ; ergo qui non 

zelat, non amat." (S. August.) 

Még itt rezgenek szivünk mélyén a hatás utó-
hangjai , mellyet ott a növendékpapok korszerű ne-
velését illető pályakérdések megfejtése idézett elő. 
Hogy e hatás egészen kielégitő-e? nem vitatom: va-
lamint papnövendékeink nevelésében minél több hi-
ányt fölfedezhetni, sem czélja e soroknak ; mert az 
ugy sem szerezne vigasztalást. S hogy egygyel több 
okunk legyen a netalán itt-ott még érezhető csorbák 
fölötti elszoinorodásra, a nélkül, hogy hatalmunk és 
befolyásunk lenne azokat kiköszörülni (minthogy a 
ki hajtja a köszörűt, meg a ki valóban köszörül, két, 
egymástól különböző személy; habár egyik a másik 
nélkül sikert-hozólag nem működhetik), nem lehet 
jelenleg föladatom. Hiszen minden növeldei előljáró 
megteszi kötelességét. „Már pedig tagadhatlan, hogy 
midőn Isten mind magunkban, mind a bennünket 
körülfogó természetben bőséges örömforrásokat fa-
kasztott: akkor sem édesebbet, sem ártatlanabbat, 
sem boldogitóbbat nem csepegtethetett belénk amaz 
örömnél, mellyet hivatalunk hü teljesítése szokott 
gerjeszteni bennünk." A szeretet sem igen szunnya-
dozhat ott,hol annak gyupontja körül az Isten szent 
Lelkétől táplált oltártüz mécsei égnek 1). Mindazál-
tal nem vétek talán a közczélra fölajánlott jóakarat 
szerénysége ellen, ha ezen, noha mindnyájunk fö-
lött jótékony világot terjesztő hit őrtüzéhez, az egy-
kor Ábrahámnak Istentől parancsolt áldozat bemuta-
tására szükséges néhány darabka fával , vagy job-
ban mondva, szellemi forgácsaimmal (mellyeket lel-
kipásztori vándorlásom közben, ha nem is a Libanon 
czedrusairól tördelve, szedegeték össze), alázattal le-
telepedem. 

1 j 01 v. bővebben : ,Az egyliáz és polgárzat' stb. czimii 
könyvet, D r o s t e K A . kölni érsektől, 81 s köv. 1. 

Egész halmaza fekszik előttem az iijabbkori ér-
dekes kivonatoknak. Milly előérzés vezeté kezemet 
tizenöt év alatt ajegyezgetésben ! Mintha súgta volna 
valaki mindannyiszor, hogy eljön az idő, mikor az 
ember már restel mások eszméinek gyűjtögetésével 
bajlódni (noha ez mindenkor helyén van, s meg is 
illeti a tudvágyó embert) ; hanem e helyett inkább 
csak lapozgat a készben. Különös ! még ollyakat is 
összeírtam, miket akkor nem is érték. Sőt ismeret-
len nyelveken irt munkákból is jegyeztem le, mások 
után, szépeknek hitt k i v o n a t o k a t : mintha csak-
ugyan éreztem volna, mikép egykor a lelkipásztori 
élet egyik legátalánosb osztályrésze, a tisztes ma-
gány ölén, mindaz hathatós ösztönül fog szolgálni 
— a titkos eszmék buvárlására. S ime mig körülem 
mély csend tanyáz, lelkem előtt, régibb jegyzeteim 
nyomán u j , dicsőbb világ nyiladoz, melly a férfikor 
leküzdhetlen munkavágyát, az öntudat legszebb ju-
talmával édesgeti. 

A falusi lelkipásztor életének is megvannak sa-
játságos örömei. Csak az ká r , hogy ezen valódi ne-
mes örömek, gyakorta már a fiatalabb korban téved-
nek el az emberek közt: mint azon együgyű, de ár-
tatlan leánykák, kiket a m o s t o h á k szivtelensége 
messze üz az atyai háztól, szolgálatot keresni a rom-
lott városokban ; hol az els¥> ejjelt is latrok barlang-
jában töltik. Es lesznek ^előlök szaggatott vészfel-
hők a társas-élet egén, hogy ama, bűn miatt elpusz-
tult városok enyészetes bűzét hintsék el Segor vi-
ruló környékén. Ezek ama kártékony kigőzölgésekre 
figyelmeztetnek minket , mellyek miatt sokszor ma-
ga az éltető lég is az elsülyedt hajdani bünfészkek 
helyén elterülő Holt-tenger fenekéről látszik fölpáro-
logni körülünk. Mit tevő j egyen j l lyénkor a lelkek 
kedves egészségét minden nyomon féltő emberbarát, 
a valódi népnevelő ? Lecsapolni a bünmocsárt nincs, 
de hogy is volna? elegendő ereje. A többség (a nép) ; 

meg épen keveset bajlódik vele; mert hiszen mellette 
növekedék föl. Mondjuk el tehát egymásnak, hogy 
a mi örömeink nem itt teremnek. „Egy hivatalához 
hü papnak buzgó fáradalmai nem koszoruztatnak 
egyenlő sikerrel; s ez az, a mi legbusitóbb: de nem 
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csüggesztő. Mert ha egészen jóvá nem lesz is a rossz 
(mindent akarni kábaság), legalább kevésbbé lesz 
rossz ; és illyenkor nem annyira a jót kell tekintet-
be venni , mit mivelünk, hanem a rosszat, mellynek 
közbejöttünkkel eleje vétetett." 

N e v e l é s teszi az embert. A papnál e minden 
erény dus forrásának nem csak keresztül kell vitet-
nie, hanem tündökölnie is ; még pedig nem csupán a 
társas-élet köznapi fényében, hanem egy egészen 
rendkívüli módon: , h o g y m i n d n y á j a n l á s s á k 
és d i c s ő í t s é k az A t y á t , a k i m e n n y e k b e n 
v a n . ' Mi a világ kedvét csak annyiban kereshetjük 
(mert hogy kissé mégis keresnünk kell, tagadhatat-
lan), mennyiben ollykor, magasabb szellemi érdekek-
nél fogva, kénytelenek vagyunk vele. De hogy ez által 
a működésűnk sikerét legkönnyebben elölő magán-
érdek hajhászásának gyanújába essünk, előbbre te-
vén a változó divat röpke füstjét a Krisztus dicsőn 
uralkodó szolgaságának : ez már gondolatban is elég 
visszariasztót tartalmaz ar ra , hogy a hitünk- és Is-
tenünkkel örökre kötött, és az oltárnál mindennap 
megújított szövetséget el ne áruljuk. „Malo Dei ser-
vos virtute praestare, quam numero, et re magis 
ipsa, quam nomine cultuque distingvi." (S. Ignat.) 
U g y , de ki vonná az embert (mert hiszen a pap is 
csak ember), olly fogyatkozásokért ítélőszék elé, 
mellyek kisebb-nagyobb mértékben mindenkinél föl-
találhatok, s mellyek ellen a t e r m é s z e t nem nyújt 
elegendő biztosítékot ? Minők talán a hivatási teen-
dőkben tapasztalható hiányok, rossz akarat és bün-
be-számitás nélkül. Finom szál, igaz; de ha indiai 
selyemből volna is , hozzá lehet ahhoz módjával 
nyúlni : még sem szabad az mindjárt ketté ; legfölebb 
is a hiúság sérül meg egy kissé 

Ki tagadhatná, hogy ifjú paptársaink közül so-
kak emlékezetét némi visszataszító utóérzelmek ve-
zetik vissza a növelde falai közé ; magukat ollykor 
hiu álmakba is ringatván, az ugy nevezett s z a b a d -
s á g mézes-heteiben! 

E kedélyállapot vizsgálása nem megvetendő, 
nem is lítszontalah idővesztegetés : hogy a képzelt, 
vagy igazi ellenétek egymással összeillesztetvén, 
annál jobban kiderüljön az igazság. Mennyire szük-

• séges az ifjú papnak egy szivélyes, emberszerető, s 
az ő különféle nézeteire némi fensőbbségét gyakorló 
jártas, és tudós lelkipásztor befolyása, kihez a nö-
veldei feszesebb viszonyok tágultával őszintén kö-
zeledhessék! E nélkül könnyen erőt vesz rajtunk 

' ) Nichts erzieht besser , als Gegenwart und Beispiel 
eines trefflichen Menschen ; er braucht wenig zu dociren und 

az „arida consvetudo", vagy elbizakodókká le-
hetünk. 

A növeldében ugyanis még mindig tanárok és 
tanítványok állanak szemközt ; s ha nem lehet is 
mondani, hogy két heterogen elem : mégis közbe 
torulhat néha egyesek részéről, bizonyos durva 
anyagokból készült v á l a s z f a l ; melly min-
den esetre sértvén az ártatlan feleket, akadályaul 
szolgál a mindent megtermékenyítő bizalom köz-
lékenységének. Illy szükséges kapcsolat nélkül jeles-
kedhetnek külsőleg a tanítványok : szivök még-
is hideg marad S mindez egész kirivó undoksá-
gában akkor tetszik csak ki, midőn az illetők a gya-
korlatiéletbelépnek: hol, i g a z á n soha nem érzett 
közszellem és szeretet nélkül, a nép és iskolák irá-
nyában ők is csak azon modort akarják követni, 
mellyet maguk irányában talán évekig tapasztaltak. 
Nincs a h i ú s á g n á l ragályosabb nyavalya. „Az ily-
lyenekben a legsimább külső miveltség mellett is az 
ész, az akarat, és a szív mindenkor az állati ösztön-
nek , és a gonosz szenvedélyeknek rabja marad. Az 
igy mivelt ember, rendetlen vágyaitól ragadtatik : 
mellyeket hogy kielégíthessen, nyugtalankodik,csel-
hez , erőszakhoz nyul ; külső finomsága néha undok 
és vad szörnyetegeket rejt magában; mit ollykor 
dühöngő kitörései nyilvánitnak : minden okossága, 
miveltsége, szabadsága, jólléte s népszerű dicsősége 
mellett keblében az áldott béke, nyugalom és bol-
dogság nem honol." (,Századunk.' 1842. 12. sz.) 

Némellyek azonnal rosszul érzik magukat , mi-
helyt valaki azon nyilatkozatot találja kiszalasztani, 
hogy népnevelésünk ügye csakugyan pangot t , és 
sokáig pangott. Igen : mert az a csalatkozás, melly 
az üres kérdések és feleletek özönéből a papnövel-
dékben is bosszulva nőtte ki magát, elámitá a nép-
nevelőket. A rendszeres munkakedv, annyi fölületes-
ség mellett, meg nem gyökerezhetett az if jú papok 
szivében; mert a tudás és leczke-felmondás közt csak 
kevesen mertek különbséget tenni, vagy párhuza-
mot vonni. A tantárgyaknak szakadatlanul tartó Írá-
sát talán meg sem kellene említenem : ha nem tud-
nánk, hogy ezen örökös szellemsatnyitó robot , és 
a betű, sokakat formaliter megölt. A népnevelés- és 
oktatástan pedig, minden közhasznúsága mellett is, 
nyesetlen ág maradt a tudományok nagy kertjében. 

zu predigen, schon sein stilles Dasein ist eine Sonne, welche 
wärmt , und leuchtet." (Kellner.) ,Mi sembir jótékonyabb ne-
velési hatással, mint egy derék ferü jelenléte s példája. Nem 
szükség, hogy az sokat tanítgasson és szónokoljon: már az ő 
puszta jelenléte is olly nap , melly melegit és világosságot 
áraszt.' 
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Legfölebb a bekövetkezendő élettapasztalásra lehe-
tett némi reménynyel támaszkodni 5 melly azonban 
legtöbbeket demoralisált. — í g y igen méltánylandó 
ama szent, és állhatatos törekvés, melly egyeseket 
ha még olly parányi számmal is, fön tudott tartani 
hazánkban e téren: hogy magukat önmivelés által, 
szakavatott tanférfiak- és iskolabarátokká képezhet-
ték. A népnevelés hatalmas sánczai, a plébániák : ércz-
kapui, a tanodák; mel lyek, védelem nélkül, leomla-
doznak. Vagy azok fognak-e majd nekünk válasz-
tott népet nevelni, kik elárasztják a kapzsi vilá-
got, az időszaki sajtónak anyagi nyereség-, és tü-
nékeny lobogásraszámitottszövétnek-fényével: ha val-
lás-erkölcsileg, ama czégéres szövétnekek olcsó szu-
rokjának kábitó, s fojtó gőzében egy nemzet hal is el ! ? 

A papnöveldék föladata tehát mindinkább ko-
molyabbá válik a népnevelés érdekében. Nem tűrhe-
tik főpásztoraink, hogy az ifjabb papi nemzedék is 
olly csekély érdekeltséggel lépjen a népnevelés me-
zejére, mint a régi. Á m b á t o r p e d i g s o h a s e m 
é r z e t t a k e r e s z t é n y v i l á g az a n y a s z e n t -
e g y h á z részéről abban hiányt , hogy ennek gondja 
ne lett volna, ellátni edzett harczosokkal az Isten-
nek választott hadseregét; vagy a néptanodákról el-
fordította volna figyelmét ; á m b á r a k a t h . e g y -
h á z s o h a s e m i s m e r t e f é l r e r e n d e l t e t é -
s é t , mell}'- az, hogy az emberi értelem, s világi vi-
szonyok állhatatlanságának ellensulyul szolgálván, 
az üdvösség rendületlen pyramisa legyen, mellynek 
csúcsa osztatlan egységben emelkedik ég felé; ám-
b á r m i n d e n k é t s é g e n k i v i i l á l l , hogyujabb 
időben az ugy nevezett világphilanthrophia is csak a 
catholicismus majmolója lett : — mindazáltal nem le-
het forró szivvel nem kivánni, buzgón epedve nem 
akarni , hogy ifjú papjaink naponkint öntudatosab-
ban iparkodjanak fölfogni a világon észrevehető 
szellemi átalakulás nagyszerű mozzanatait. 

De nem akarok pusztán nagy szavakkal hatni 
i f jabb pályatársaim lelkületére : mintha csak azokra 
biznám az ohajtott eredmény kivívását. Hanem a 
mult és jövő, mint ok-, és okozat közötti összefüg-
gés erejénél fogva, azt is leirom, vagy términősé-
günk mellett legalább megérintem: miként lenne 
azon mélyen érzett h i ány , legalább igy , egyéni 
szempontból fölvéve, pótolható papnöveldéinkben: 
melly abban áll, hogy az onnan kilépő if jak nagy-
részt idegenekül tiinnek föl a lelkipásztorsággal, 
legújabb egyházi viszonyainknál fogva, még szoro-
sabban összeforrt, népnevelési szaktudományok ke-
zelésében. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy az illető igen 
tisztelt növeldei testületek, saját körükben is igénybe 
vesznek minden kitelhető módot a népnevelés-, és 
oktatástannak a theologiai tanulmányok közötti mi-
nél sikerdusabb fölvirágoztatására. Képesittessenek 
a növendékek, és nyerjenek minél több alkalmat, 
szellemi tehetségeik kifejtésére. Ki ne tudná, illy 
if jú erők edzésére milly hathatós és háladatos ösz-
tönül szolgál a nyilvánosság ! Mig ellenkező esetek, 
és körülmények közt, sok jeles, életrevaló tehetség 
a részvétlenség árnyában hervad el. Vagy nem első 
biztositéka-e a bekövetkező pályán haszonvehető 
szakértelemnek, ha a növendékek keblében,saját ve-
zetőik közremunkálása mellett, élednek föl a munka-
szeretet szendergő szikrái? Az ifjúság vezér nélkül 
könnyen tévútra lép, és ellangyosodik: mert hiá-
nyozván még nagy részben a higgadt megfontolás, 
gyakran jóakaróját is üldözőjének nézi. De tettek 
példájával kalauzoltatván, magasra tö r , és e becsü-
letérzés sok rossztól megóvja. Nem fűzhetnek a ta-
nárok ékesebb babért homlokaikra, m i n t h a tanít-
ványaik é l e t r e k i h a t ó előmenetelében dicsőül-
hetnek meg. Értékesítsük tehát a kegy ajándékait. 
Egyátalában nem lehet az ifjakban nagyobb szelle-
mi érdekeltség, ha nincs az elöljárókban, ez irányban 
is tanúsított nagylelkűség. Elvileg úgyis minden 
papnak írónak is kell lennie: legalább szükséges, 
hogy az erre megkívántató tulajdonokat magában 
egyesitse *). Kontár ács az, a ki mindjárt fur, farag, 

*) Ha a nyilvánosság elé szánt dolgozatok ollynemiiek, 
miszerint gondolható, hogy létezik közönség, melly azoknak 
hasznát veheti ; s igy nem egyedül ama veszélyes hiúságnak 
szolgálnak táplálékul, mellynek lélekölő pusztításait fönebb 
maga a tisztelt czikkiró is olly híven ecsetelte (minők például 
a pesti növendék-papság ,munkálatai', mellyekben az egyes 
czikkek írói még csak megnevezve sincsenek) : ugy az efféle 
gyakorlatoknál mi sem lehet iklvösebb. De azért nem kell 
gondolni, hogy minden fiatalkori ötlet- és sikerült versnek 
szükségkép világot kell látnia. Az e nemű gyakorlatoknak, 
rendesen, elegendő nyilvánossági tér a ház, az intézet, melly-
ben, és elegendő közönség a tökélyre törekvő versenytársak,kik 
közt a kezdő irodalmi kísérletével, önmaga tökélyesitése végett, 
nem pedig híu név és dicséret után ásitozólag föllép. A ki előljá» 
róinak helyeslése-, és társainak becsülésével be nem éri, az a 
dicsvágynak olly vészteljes neme iránt tanúsít hajlamot, melly 
(legalább az egyház kebelében,) nem igér közhasznú, magát fe-
ledni tudó, s áldozatkész, üdvös munkásságot; sőt a papnak leg-
szebb tulajdonságait, a szerénységet, és a világ itéletéveli 
nem-gondolást fenyegeti romlással... De azért ama gyakorla-
tok, az irodalmi munkásságra képesítő, s ahhoz jókor szoktató 
versenyek stb. tagadhatatlanul szükségesek ; és ott is életbe 
léptetendők, hol eddig bármilly oknál fogva nem léteznek. Mi 

3* 
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vág , hasit: holott először méregetnie, rajzolgatnia 
kell , ha a munkát, s a drága anyagot nem akarjuk 
könnyelműen feláldozni. Hiában! csak az érdemli 
meg a népnevelői dicső czimet, ki e pályára rendsze-
resen készült, s a kinek sikerült, ellesni az élet- és 
tudománynak azon mozzanatait, mellyek nélkül év-
századokon keresztül is csak tapogatódzunk. Innét 
megvan a tollnak, meg a gyakorlati életnek is a 
maga koszorúja; mellyet tőlük elvitatni nem lehet, 
mint a derék katonától sebhelyeinek érdemét. Hogy a 
népnevelői pályára készülnünk kell, csak ama vallási 
titkot emlitem, melly az isteni mester-, Jézus Krisz-
tusnak magányba vonulását jellemzi; ki önmagáról 
mondá: „ P é l d á t a d t a m n e k t e k , h o g y t i i s 
h a s o n l ó k é p e n c s e l e k e d j e t e k . " 

„A. szentek tudománya, melly szellemi átala-
kulást képes eszközölni, nem egyedül a sok könyv-
ben, hanem Krisztus lábainál, a buzgó i m a által 
található föl. Ha itt nem meritjük tudományunkat, 
legalaposb tudományunk sem leend egyéb, mint 
unalmat okozó, elmét és szivet szárazan hagyó 
leczke. Ha itt nem tanuljuk az ékesszólást, legválo-
gatottabb szavaink, legvirágosabb beszédünk is siker 
nélkül hangzik el." (,Rel. és Nev.' 1844.1. 3. sz.) Ide 
járul a kitartó s z o r g a l o m , melly nem csak a 
könyvek olvasása, de legkivált az olvasottak fö-
lötti elmélkedés, és ennek üdvös alkalmazása, vagyis 
életbe-vitele által nyilatkozzék. „Dicsekszünk a világ-
gal a tudományok-, és miveltségnek szapora előhala-
dásán. Ez a maga igaz értelmében igen jó : mert a ki 
előre nem halad, hátramarad. Azonban vigyázzunk, 
hogy kelleténél előbbre haladván azokban, mik tő-
lünk épen nem kivántatnak, el ne hagyogassuk régi 
örökségül ránk maradt igaz aranyainkat, és ezek 
helyett fényes cserepeket ne szedegessünk a világ 
szemetjén." 

E visszapillantással nem voltam talán terhére 
azoknak, kiket olly forrón tisztelek. Miután tudjuk, 
hogy: „idoneus ad coelestem Philosophiam locus — 
solitudo". Kivántam ez ihlett órát okszerűen föl-
használni ; oda czélozván, hogy a jól rendezett, és foly-
tonos studiumnak megkedveltetése-, s a növeldében 
szerzett becses ismeretek áthozatalával a hivők éle-
tébe, — ifjabb pályatársaimmal az eszmék találkozási 
csarnokában, néhány perczet haszonnal töltsek. S.M. 

csupán az ellen teszünk óvást, bogy m i n d e n fiatalkori kísér-
let, minden iskolai dolgozat, minden ,occupatio' kinyomassák. 
Erre a világnak nincs szüksége : de a magát gyakorlani kívá-
nóra nézve sem lenne liasznos. S z e r k. 

Káromkodás elleni egyletek. 
i l 

Minthogy az én olvasottságom és tapasztalásom 
igen csekély, nem tudok sok jó tanácsot hozni a 
káromkodás elleni ügyhez. Ámde, mivel olly sz. 
czél felé törekszünk, mellynek elérhetése végett, ha-
bár a legcsekélyebb sikert igérni látszó eszközt sem 
szabad használatlanul hagynunk: a ,quantum po-
tes , tantum aude' biztató szózatra, én is előállók 
azzal, és annyival, a mi- és a mennyivel lehet : s ezt 
annál is inkább, mivel egyrészt a t. szerkesztőség ke-
gyes volt magát késznek nyilvánítani a káromkodás 
ellen czélozó minden jó törekvés fölkarolására ; más 
részt pedig azt sehogy sem tudom magammal elhi-
tetni, hogy egészen haszontalanok volnának parányi 
észrevételeim ; ha mindjárt egynémelly különösek-
nek találná is azokat első tekintetre. 

Jelenleg, és közvetlenül csak a ,Religio'-nak 
imént megjelent 16-ik számában, mondhatlan öröm-
mel olvasott, káromkodás elleni kedves czikknek 2) 
alatti b) pontjához akarok szólni ')• 

1) Ajánltatik ot t , hogy a káromkodás elleni 
társulat tagja mondjon el mindennap egy Miatyán-
kot és Üdvözletet. Ez nagyon is maga rendjén van. 
Mert, lia Krisztus urunk monja, hogy már átalában 
is, a mennyei Atya jó lelket ád az azt kérőknek, s 
meg adand mindent, a mit Jézus nevében kérünk: 
annál inkább meg fogja adni a káromkodástól óva-
kodó lelket az azt kérőknek, midőn imádkozni fog-
nak: ,Szenteltessék a te neved! Jöjjön el a te orszá-
god ! Ne vigy minket a kísértetbe ; de szabadíts a 
gonosztól'; ekkép az édes ur Jézus szép imádságát 
mondván el, s utána a szűz Mária hathatós közben-
járásáért is folyamodván. Sőt én e szükséges pontot 
is akkép gondolnám módositandónak, hogy ez imád-
ságok ne a szokott mindennapi, s közönséges, átalá-
ban divatozó, hanem k ü l ö n ö s m ó d o n mondassa-
nak el, nagyobb hatás eszközlése végett. Ugyanis a 
káromkodás elleni társulat érdekével legbensőbb vi-
szonyban álló, s a káromkodástól elszokni, vagy tar-
tózkodni akaró ember életébe leginkább vágó s z a -
k a s z a i t ez imádságoknak, t ö b b s z ö r kellene 
egymás után elmondani. Illy szakasz pedig főleg a 
Miatyánkban, a ,S z e n t e l t e s s é k a t e n e v e d ' ; 
és az Üdvözletben: , á l d o t t a t e m é h e d n e k 
g y ü m ö l c s e J é z u s . ' E szakaszokat tartanám én 

3) Ez értekezés eleje szép régen le volt már írva ; de 
közbejött utazásaim hátráltatták befejezését. A ,Religio' emli-
tott száma, az 1859-dik évi folyam II. feléből való. 



igen alkalmasok- és czélszerüeknek az ismételésre *): 
hogy például a három isteni személy tiszteletére 
h á r o m s z o r , vagy Krisztus urunk öt sebei-
nek megkövetésére ö t s z ö r mondassanak el azok 
egymás után imádkozás alkalmával. Mert nemde 
azon arany-imák, a káromkodás kiirtására mon-
datnának el? S nem kell-e magát ebben napon-
kint gyakorolnia az imádkozó tagnak, hogy jól 
megérthesse, és elérhesse legszentebb czélját? Ho-
gyan fogja pedig e kiirtást mindennap u j erővel 
folytatni, ha szivét szinte mindennap újra meg újra 
át nem hatják az emiitett, rá nézve most legfonto-
sabb szakaszok? És miképen birnák áthatni, ha azo-
kat kellő figyelembe nem veszi? Alig várható pedig, 
hogy kellő figyelembe vegye, ha azokat csak szo-
kásosan egyszer mondja el ! Mert vajmi sajnosan ta-
pasztalj uk még mi is, kik pedig nem foglalkozunk 
olly sokat az anyagi s világias, tehát az imádságot 
igen háborgató dolgokkal, mint a világi emberek : 
hogy sokszor, ha mindjárt a legjobb hangulattal fo-
gunk is az imádsághoz, olly szórakozásba jutunk, 
miszerint azt sem veszsziik észre, mit imádkozunk ! 
Méltán elmondhatni a mindig jól imádkozóról : ,quis 
est hic? et laudabimus eum; fecit enim m i r a b i l i a 
in vita sua.' Valljon nagyobb éberséget várhatunk-e 
tehát a köznéptől, melly világias gondjaiban olly 
mélyen el van merülve? Valóban elgondolhatjuk, 
hogy napról-napra, majd a káromkodás elleni tár-
sulatban is ugy fogja elmondani mind a Miatyánkot, 
mind az Üdvözletet, mint eddig; azaz: sokszor észre 
sem fogja venni, valljon mondotta-e : „Szenteltessék 
a te neved", vagy „áldott a te méhednek gyümölcse 
Jézus." Pedig ha e szakaszokat kellő figyelemmel 
és ajtatossággal elmondaná, azok neki intésül, és 
feddésül szolgálnának mindennap arra nézve, hogy 
az ő fogadása és sz. czélja: mindennap megszentelni, 
s áldani Isten nevét, nem pedig különféle káromlás-
sal azt becsteleniteni. (Folyt , köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jan. 11-én. Előbbi számunkban tett Ígéretünkhöz 

képest, a Szent-István-Társulatnak jan. 5-én tartott választ-
mányi gyűlése felől szóló jelentéshez, — legközelebb a ,Pesti 
Napló' érintett előadására vonatkozólag, — némelly észrevéte-
leket csatolunk. Mindenekelőtt figyelembe kérjük azon körül-
ményt vétetni, hogy a kérdéses ügynek több mint egy egész 

*) Mint a sz. Márk napi, s egyéb litaniákban is sokszor, 
az ünnepély, vagy ajtatosság czéljára leginkább vonatkozó 
kérést ismételjük. S z e r k. 

havi szenvedélyes , és gyakran személyes érzelmeket is sértó' 
meghányatása u tán , ez az e 1 s ő szó, mellyet a t. olvasó k ö -
zönséghez magunk érdekében és mentségül intézünk. Követ-
kezőleg épen nem vádoltathatunk azzal, mintha a kedélyeket 
előlegesen megnyerni törekvőleg, azok elfogultsága-, vagy 
épen részrehajlására számítottunk volna. Azután pedig bocsá-
natot kérünk t. olvasóinktól, hogy e lapokban annyi tért en-
gedünk olly ügynek, mellybe örömest mellőzendett nevünk 
sokkal inkább be vagyon szőve, hogy sem mi magunkról sze-
rényen , mint egyébkint illik, és szoktunk, hallgathatnánk. 
Mégis igyekezni fogunk minél rövidebbek lenni ; s az egész-
ben nem annyira saját igazolásunkat, mint inkább ama 
tagadhatlanul fontos ügyet, és életkérdéseket tekintend-
jük , mellyekről hallgatnunk lehetetlen. A t. tudósító is , 
ki a jan. 5-diki választmányi gyűlés hü rajzát adta, csak 
illy szempontból tar tá méltónak irni felőle ; nem csak, de 
még arra is fölliivni bennünket, hogy : „e lapok szerkesz-
tője" is megtegye „észrevételeit a n e m c s a k ő t , hanem 
az e g é s z e g y h á z a t illető ügyre nézve." Hasonló szem-
pontból , és hiedelemben lesznek e sorok is irva. — Milly el-
határozással kezdtük meg ujolag e lapok szerkesztését, azt 
az első szám homlokára tett czikk tanúsítja. A sz. békének 
szeretete még azon áldozatot is képes volt a közügynek meg-
hozatni velünk, hogy mindazon gyűlöletes insinuatiókra, mely-
lyek akár a dec. 7-diki választ, gyűlés-, vagy erre okot nyúj-
tott események-, akár az ezekről nyilatkozó egyének felfogá-
sának következtében , a sajtó ut ján nem csak honunk határai 
közt, de azon kivül is világot lát tak, a feledés fátyolát ves-
sük. Mi el valánk szánva a legnehezebbre is , arra tudnillik, 
hogy a Sz.-István-Társulat m. elnöke által, irántai tiszteletlen-
séggel, ,bizonyos dolog'-bani engedetlenséggel stb. vádoltatván 
(az e vádat kimondó levelek minden lapokba utat találtak), 
az e fölött érzett mély fájdalmat néma bánattal hordjuk szi-
vünk- és emlékezetünkben : azt egyedül ama gondolattal eny-
hítve , hogy a személyes öröm, vagy bú, sőt ennél nagyobb 
baj is, végetlenül csekély sulylyal bír afféle kérdések el-
döntésénél , mellyek egy egész ország kath. közönségét ér-
deklik ; és számtalanokat megóvhatnak az egyház-, és lélek-
ismereti szabadság, a kath. meggyőződések nyilt bevallása, 
vagy azok elnémithatása, és átalában a vallási eszméket 
érvényesítő catliolicismus honboldogitó ereje , s nem gátolt 
befolyása felől képződött nézetek tévútra jutásától. Mi azon re-
ményt táplálva irtuk bevezető sorainkat, hogy hallgatásunk 
dija legalább a további vádaktól mentesség lesz ; e remény-
ben hódoltunk kegyelmes főpásztorunk abbeli kivánatának is, 
hogy a társulati igazgatóságot ideiglenesen bár, de tovább is 
megtartsuk. A jan. 5-diki gyűlésben nyilvánított nézetek, s az 
ezek szellemében hozott határozatok mégis, valamint egy rész-
ről világosságba helyezték azt, hogy a t. választmány többsége, 
a mienkkel egészen ellenkező felfogással bir az egyházi élet 
leglényegesebb föltételeire nézve : ugy nekünk elengedhetlen 
kötelességünkké te t ték , az igazgatói hivatalról való végké-
peni lemondást. — És ez szolgáljon feleletül a ,Pesti Napló' 
t. szerkesztőjének abbeli megjegyzésére , hogy : „Somogyi K. 
u r , azon év óta, hogy a ,Religio' szerkesztését 2600 f r t fize-
tés mellett megkapta, e szerkesztésen kivül semmi egyéb 
igazgatói munkát nem végzett." Hiszen mi sem szolgálhatott, 
és szolgálhat nagyobb bizonyítékul, mint e roppant jöve-
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delemrőli (némellyek által elég könnyelműnek hitt) lemondás, 
a r ra , mikép a ,Religio' szerkesztését nem önző, s haszonleső 
szándékkal fogadtuk el ; s hogy a minket tetteinkben vezérlő 
rugótollat nem az anyagi haszon képviseli. Különben ama 
pár sorban szintolly nagy tudatlanság-, mint vakmerőséggel 
(mert a viszonyok nem ismerését tanusitó fölületességgel) 
emelt vád fekszik ; mellyre mi csak azt válaszoljuk, — hogy : 
,Somogyi K. a Religio szerkesztőségére' (vagyis egy olly 
lap szerkesztőségére, mellyel egy évtized előtt, mint tulaj-
donával rendelkezett, s mellyet épen azért engedett a 
társulat jelenlegi alelnökének, mint oldala mellé vett, előbb se-
gédtárs-, később felelős szerkesztőnek által, hogy azt még 
ki nem fáradt erejével föntarthassa), épen nem vágyódott, s 
Jiogy arra vágyódni oka sem volt ; — hogy azt, a választmá-
nyi. gyűlésben ki is mondott akaratánál fogva, csak ideiglene-
sen , és a z é r t í'ogadá el , mert e készséggel a társulatnak 
jó szolgálatot vélt tehetni (nem is gondolva, mikép e válla-
lat a társulatnak, a nagygyűlésben bepanaszolt, és ezerekre 
menő veszteségét fogja eredményezni); s egyedül a d d i g , 
mig a társulat alkalmasb, és e munkára készebb egyénről fog 
gondoskodhatni ; —• hogy az igazgatói teendők, kevésbbé vol-
tak súlyosak a lapszerkesztői gondoknál : s mégis a növeke-
dett n a g y o b b terhet és felelősséget, nem nagyobbított 
fizetés mellett vállalá el. A fizetés t. i. ezután is maradt , mint 
előbb volt : 1400 fr t ; melly összeg hogy nem olly rendkívüli, 
egy Pesten, külön házat tartani kénytelen, és könyvtára 
miatt is nagyobb szállásra szorult egyénnek, azt mindenki 
tud ja , ki Pesten hosszabb ideig élt , és nem járhat vendég-
lőbe Mi a 600 frtnyi összeget illeti, melly félévenkin t a R e -
ligio' szerkesztőségére külön fordíttatni határoztatott , az, e 
czélra egészen be lőn ruházva ; következőleg nem tekinthető 
f i z e t é s n e k . Mi egy kath. e g y h á z i lap szerkesztőségét 
soha sem tartottuk olly napszámosi munkának, mellyet jól-
rosszul, a kiszabott díjért elvégez az ember ugy, a mint ma-
gára nézve legkönnyebb-, és anyagilag véve legliasznosabbnak 
tartja. Mi e lapra lelkismeretes gondot, és a n n y i költséget 
forditottunk, a mennyit csak lehetet t , és igy mindent, a mi 
tőlünk telt. Mi azzal soha sem dicsekedtünk, hogynehány 
sornyi tudósitásunkat hány különféle lapból merítettük, vagy 
hitelesítettük ; és hányat kelle keresztülfutnunk csak azért, 
hogy tudjuk, mit tartanak arról a kath., és nem-illyen világ-
ban : de azért csakugyan meg kelle fizetni valamennyit. Mi csu-
pán arra törekedtünk, hogy tudósitásaink minél alaposabbak le-
gyenek. Es ezt , Istennek hála! sikerült is elérnünk. Mert 
bármilly kevéssé tetszettek is sokak előtt a közlött adatok : 
de igaz voltuk nem igen vonatott , legalább tudtunkra, 
kétségbe ; mert megczáfolhatlanok voltak. Illyesmit azonban 
nem lehet csak némelly fölületes, és néhány olcsó lapra szo-
rítkozó kiírással elérni ; melly a kútfőkben nem válogat, és 
azon veszélynek teszi magát ki, hogy a tények, vagy jobban 
értesült orgánumok, által minden nyomon megczáfoltatik ; irá-
nyát és szellemét minden nagyszerűbb esemény után változ-
tatnia kellvén. Mi ezenfölül egy egész évtized alatt más, és 
nem újságírói dolgokkal foglalkozván , a ,Religio' szerkesztő-
ségének átvételekor kénytelenek valánk, hacsak előbbi jó ne-
vünket veszélyeztetni nem akartuk, az e téren szükségelt 
kútfők ismeretébe, mintegy ujolag és élőiről kezdve beleta-
nulni. Miért is igen sok és drága lapot csak azért hozattunk 

meg, hogy az ujabb mozgalmak horclerejét felfogni, s a kii 
lönböző czélokat érteni tudjuk. Igy a szerkesztőségre eső 
félévi 600 frtból (a honi, töbnyire szívességből, vagy cse-
rében kapott lapokat és folyóiratokat nem is számítva), 
részint postán, részint könyvárusi u ton, a mult év kezdete-
kor , a következőket rendeltük meg : , Augsburger Alig. 
Zeitung, Frankfurter Postzeitungí, müncheni ,Volksbote, 
Preussische Zeitung, Ausland , Christlicher Hausfreund, 
Christi. Pilger, Das Deutsche Museum, lllustrirter Sonntags-
blatt, Der Katholik , Kath. Missionsblatt', hildesh. ,Sonntags-
blat t , Rheinisches Kirchenblatt, Schlesisches Kirchenblatt, 
Menzels Literaturblatt ' , stutgarti, s brémai ,Sonntagsblatt, 
Sonntagsblatt für kath. Christen' , mainzi ,Sonntagsblatt', 
turini ,Armonia', genuai ,Cattolico'. romai ,Civiltà Cattolica, 
Revista Enciclopedica, L'Univers', paderborni ,Kirchenblatt, 
Hist.-polit. Blätter , Gmundener Wochenblatt ' , st.-pölteni 
jHippolytus', innsbrucki,Christlicher Feierabend', iglói,Sonn-
tagsblatt' , innsbrucki,Katholische Blätter, Volksblatt', linzi 
,Kath. politische Blätter ' , salzburgi ,Kirchenblatt, Pra-
ger Zeitung, Wiener Zeitung, Wiener Kirchenzeitung, 
Oesterr. Volksfreund, Archiv für kath. Kirchenrecht, II-
lustrirtes Familienbuch, Feierabend, Jugendzeitung, Kath. 
Literaturzeitung, Oesterr. Schulbote, Sonntagsblatt vom 
Severin-Verein, Cronaca giornale di Scienze, La Dome-
nica, Educatore Lombardo , L'istitutore', linzi ,Theol. prakt. 
Monatschrift , Kath. Wahrheitsfreund, L'ange gardien, l'Ami 
de la jeunesse, Journal du Dimanche, Revue catholique, 
l 'Exemple, Revue chrétienne, le Correspondant, Magasin 
des écoles, Bibliotèque catholique, Revue catholique , l'Ami 
de sciences, l'Arc en ciel, Bibliothèque de Lille , Annales de 
la charité, l'Enseigment catholique, la Semaine religieuse, 
l 'Orgue, L'Insti tut , l'Ami de familles , La Tribune sacrée , Le 
Foyer des Familles, Annales de Philosophie chrétienne, 
L'Observateur du dimanche, Memorial catholique stb. 

Mindezen, részben el is maradt , lapok ára ki van fi-
z e t v e , s egy sem csere-, vagy ajándékpéldány. S ha árukat 
Királyi 1'. ur összeszámítja, s hozzáteendi a javítói (120 frt.), 
s egyéb költségeket (például Írószerekre legalább 10 frt.), le-
velezésre (daczára minden bérmentetlen levél elleni tiltako-
zásnak, legalább is 20 f r t . ) , bérkocsira (mindenesetre vehető 
e czimre 50 fr t . : miután jelenleg, alig pár hét óta, máris 
t ö b b e t költöttem r á , lakomnak a várostóli távolabb léte 
miatt; de azért is , mivel a sok járást lábaim többé nem bír-
ják) , s egyéb szolgálatokért (20 fr t) : be fogja látni, mikép a 
netalán fönmaradt (?) 100, vagy hány forint, alig elegendő ama 
nevezetesebb röpiratok és munkák beszerzésére, mellyeket 
egy irodalmi rovattal is ellátott egyházi lap nem nélkülözhet, 
haugyan rólok időnkint szót tenni, vagy épen bírálatot 
írni szándékozik. Sőt el fogja hihetni még azt is , hogy a fél-
évenkint kapott 600 fr tnál , mi a lap szerkesztése körül t ö b-
b e t is elköltöttünk — olly könyvekre, mellyekre különben 
alig leendett kerülhetlen szükség. Ezt az év végén még min-
dig 600, és több forinttal szereplő könyvárusi jegyzék na-
gyon is kétségtelen világosságba helyezi. — Azoknak, kik 
netalán azzal jönnek elő , hogy : ,ez az én dolgom ; miért köl-
tök annyit ollyasmire, mit mások nélkülözhetnek, és könyv 
nélkül is meg tudnak tenni ' , nincs mit mondanom ; ha csak 
azt nem, hogy: kiki azt , és ugy dolgozik, a mint czéljai hoz-
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zák magukkal. ]\li munkálatainkban mindenkor az egyebeknél 
becsesebb léleküdvet, Istent és az örökkévalóságot tartottuk 
szem előtt ; s nem a pillanatnyi érdekek-, avagy dicsőségért 
dolgoztunk. Azért szerettünk is, lia módunk volt benne, az 
egyliázirodalmi téren minden kitelhető gond- és előkészü-
lettel forgolódni ; nehogy az olvasó, a helyett , hogy biztos 
irányt nyerne az ezerféle, szétágazó vélemények liarczában, 
akaratlanul is tévútra vezettessék —tudatlanságból. Ha a tár-
sulattól nyert összeget e g é s z e n irodalmi segédeszközökre 
fordítottuk, ugy tartjuk, kellőleg használtuk azt fel arra, a mire 
adatott : nem f i z e t é s ü l , hanem a lap belértékének emelé-
sére. Ha nem egészen értünk is czélt vele, mi gyarlóságunk-
nak tudandó be, — azt legalább csakugyan nem érdemeltük, 
hogy valaki roppant fizetést hányjon szemünkre, és mit sem 
tevéssel vádoljon... Azért mi az igazgatói teendőket is örömest 
teljesítettük, ha velők megbízattunk. Az ellenjegyzéseket 
csak ugy végeztük, mint annakelőtte ; a Cantu-féle világtör-
ténelem mult évben kiadott utolsó kötetének nagy, ,Morus Ta-
más életé'-nek még nagyobb része, általunk lőn kijavítva, s 
jegyzetekkel ellátva; mint a .Bölcsészet lényege- s fela-
datáról ' ir t , s meg tavai kinyomott (5 % ívre terjedő) érte-
kezés is általunk lőn kiállítva, stb. ; de holmi más, apróbb 
munkát is teljesítettünk az év folyta alatt : s ha töb-
bet nem te t tünk, nem egészen a mi vétkünk. Cantu említett 
kötetét egészen be akarók végezni: s bizonyára elfoglaltsá-
gunk daczára is czélt érünk akkorra, midőn az megjelenhe-
tett. Mult évben az Encyclopaedia foglalván el a társulati 
munkálatok legnagyobb részét (melly külön fizetett egyé-
nekre van , a mennyire tudjuk , bízva), miután egyetlen czikk 
kidolgozására sem hivattunk föl, de javításával is más 
foglalkozik, s nem az igazgatóság : természetes, hogy ennek 
munkái kevesbültek ; de nem csupán ránk nézve. (Vége köv.) 

BECS. (A nmélt. apostoli nuntius, De L u c a Antal ér-
sek ur által, a bécsi sz.-Severin-egylethez intézett levélnek 
vége.) „Ugyan miként is lehetne betölteni a legfölségesebb 
küldetést a földön, a keresztény főpásztor hivatalát, — melly-
nek f ö l a d a t a a lelkeket meghódítva, az Ur gyermekeivé ten-
ni, -— lia a mennyből származó lelki hatalom, idegen elemek bi-
lincsei alatt lenne kénytelen nyögni ? Nem, a kath. keresz-
ténység központjának, a nagy katholikus érdekek miatt, min-
den olly viszonyokon kívül kell helyezve lennie , mellyek mű-
ködését akadályozhatnák, vagy erejét csonkithatnák. Péter 
széke, a kath. egység világító jelképe , kell, hogy a világi ha-
talmak pártviszályai fölé magasan emelkedjék. S e czélra köl-
csönözte neki az isteni gondviselés a világi hatalmat, sz. Pé-
ter örökségét. — Az évszázadokon át tartó keserű tapasztalás 
eléggé megtanított azonban ar ra , hogy a kath. egyház foly-
tonosan kemény harezban kénytelen ama dölyfös megtámadá-
sok visszaverésére s távoltartására állni, mellyek el nem ide-
geníthető, s egyedül őt illető jogai ellen intéztetnek. Mi lenne 
az egyház dicsősége- és méltóságából, mi lenne szabadságá-
ból , ha a fő tehervivő, az Istentől ráruházott hatalom gya-
korlatában világi uralkodó önkényének lenne kitéve ; vagy ha 
csak ama gyanú nehezednék is rá, miszerint tehetetlenül, ide-
gen befolyásnak hódol ? Hogyan lehetne ekkor az isteni kin-
cseket mindenfelé kellőleg használni; hogyan lehetne az idők 
folyamában bitorlott jogokat visszaszerezni? — Ha a pápai 
tiara világi uralkodó parancsszavának hódolna , aligha gazda-

gíthatta volna a nemeslelkü IX. Pius az egyháztörténelmet 
annyi fényes tettel. Ha a világ mostani helyzetében függési 
viszonyban leendett , ugy e dicsőségteljes cselekmények na-
gyobb része hajótörést szenvedett volna ; mellyek pedig most 
pápaságát megdicsőítik, s az egyházban a föld olly sok népé-
nél ismét u j életet és szabadabb mozgást eszközöltek." 

„Ki mérhetné meg mindazon nehézségeket, mellyek az 
Oroszhonnal 1847-ki august. 3-án, Spanyolhonnal 1851-ki 
mart. 16-án, Costa Ricával 1852-ki oct. 7-én, Gruatimalával 
ugyanekkor, Austriával 1855-ki aug. 18-án, Würtemberggel 
1857-ki april 8-án, és Badennel 1859-ki jun. 28-án kötött 
szerződéseknél föltornyosultak volna, ha az apostoli szék 
tulajdonosa nem szabad és független ? —Valamint ez ered-
ményekben legdúsabb szerződvények létrejöt tét , ugy szinte 
az Angolhonban 1850-ki sept. 29-én, és Hollandban 1853-kí 
mart. 4-én visszaállított hierarchiát, számlálhatlan akadályok 
nehezítették volna, majdnem egészen a lehetetlenségig, lia 
azon gyanú kap lábra, miszerint rugóul azon világi fejedelmek 
politikai befolyása működött, kiknek birodalmában székel a 
pápa." 

„Mikép lehet továbbá megegyeztetni a pápa alattvalói 
sorsával az egyházkormányzatra olly szükséges közlekedést a 
tartományok püspökei, s az apostoli szék közt ? Minő gyalá-
zat nem érhette volna az egyházat az ő pásztoraiban, ha, pél-
dául tegyük föl, azon püspököknek, kik a bold. Szűz szep-
lőtelen fogantatása dogmájának eldöntésére Romába gyüle-
keztek , a bejuthatási engedélyt a Romagna határai t , vagy 
Roma kapuit őrző Garibaldi-féle szabad csapatoknál kellett 
volna kikönyörögniök ? -— Ugyan m illy szabadon járhatnának 
el a püspökök szent hivatásukban, hogy a pápának szemé-
lyesen hírt vigyenek a Vaticánba , egyházmegyéik állásáról ; 
vagy hogy a tartományi zsinatok végzéseit vizsgálata alá ter-
jeszszék : ha egy Mazzini, Cipriani, Buon-Compagni, vagy bár 
ki más trónolna a Capitolium magasain ? Igenis , mikép felel-
hetne meg teljesen az egyház a Krisztustól rá bízott külde-
tésnek: .Menjetek, és tanítsatok minden népeket' stb., ha poli-
tikai féltékenységek, s állami érdekek, a kereszténység elleni 
gyűlöletben egyesülnek, a kath. hit terjedését akadályozan-
dók ? Minő fogadtatásban részesülnének a kath. missionariu-
sok az egész viágban, ha Roma, melly őket küldi, függésbe 
jönne ; s ők inkább mint valamelly politikai propaganda ter-
jesztői, nem pedig mint az isteni evangelium hirdetői tekin-
tetnének ?" 

„Arról mindenesetre isteni ígéret kezeskedik, hogy az 
apostoli szék szellemi fensősége az idők végeztéig ingatlanul és 
változatlanul fön fog állni. Azonban szorongó aggály lepi meg 
a katholikust annak csupán gondolatára, mikép a közös főnek 
szellemi fensősége, isteni hatalma, bár csak pillanatra is, tel-
jes működésében, mellyet neki a világi hatalom, s több mint 
ezeréves függetlenség biztosítanak, megszorittathatik. Ezért 
hallatja az egész kath. világ, nelieztelése- és fájdalmának ja j -
kiáltásait, midőn látja, mint törekesznek az apostoli szék világi 
hatalmát , függetlenségének e biztositékát, az egész egyházi 
szervezetet, gonosz kézzel aláásni. Elegendő egy tekintet az 
ugy nevezett orthodox keleti egyházra, s patriarcháira Kon-
stantinápolyban : hogy világos példában tanuljuk meg, mivé 
válliatik egy, ha mindjárt jogtalan szellemi fensőség, melly 
maga fölött az istenin kívül még más hatalmat is kényte-
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len tűrni. Photius utódai Konstantinápolyban a nevezett ke-
leti egyház fölött ugyanazon fensőséget igényelték, mellyet a 
romai pápák a föld egész egyháza fölött jogszerüleg, mert 
isteni rendeletből, gyakorolnak. Noha azon Photius-féle fen-
sőség nem isteni jogon alapszik : a szakadár egyházbeli püs-
pökök, papság, és a nép ollyannak tartják. De minő viszony-
ban van ezen bitorolt szellemi hatalom, a kelet világi fejedel-
meinek ellenében ? Mióta a konstantinápolyi patriarchák az 
ozmánok zultánjának alattvalóivá lettek, azóta tekintélyök 
is tartalom nélküli árnyékká sülyedt. Oroszhon Nagy-Péter 
alatt mit sem akart többé tudni a törököktől kormányzott pa-
triarcha fensőségéről. Göröghon visszanyervén politikai sza-
badságát , egyliázilag sem akart Konstantinápolytól függni. 
Az osztrák birodalombeli nem-egyesült görög egyház nagy-
számú községei, szinte saját független patriarchától kormá-
nyoztatnak. Könnyen föl lehet fogni azon politikai okokat, 
mellyek a különböző kormányokat rá birták ezen, idegen ha-
talomtól kormányzott egyházi fensőséget, birodalmaikból ki-
zárni. S épen azért milly szomorú tekintetet nyújt az ugy 
nevezett orthodox egyház ! Nem volt elegendő a közös anyá-
tóli elválás : hanem még saját kebelében is pártokra szakadt-
Fejőknek, melly magát közönségesnek (catholicos) nevezi, mi 
egyebe sem maradt fön az üres , és lenézett czimnél. Igazsá-
gos büntetése ez az égnek, a hiu dölyfért, s a nagyravágyó 
merényletért! — Hog)- sz. Péternek törvényes utódja, a 
romai pápa , szintezőn árnyképévé változtatliassék a lelki 
fensőségnek, hiszi a minden állami, s vallásos rend fölforga-
tója , a forradalom , miszerint mindenek előtt a világi souve-
rainitást kell tőle elrabolni : ennek megsemmisítését, hite sze-
rint, a szellemi fensőség romlása elmaradhatlan következmé-
nyül fogja követni. De ebben szerfölött csalódik. Kovácsol-
hat ugyan az ellenség ravaszsága, és gonoszsága, a legfőbb 
egyházi hatalomra uj békókat; okozhat az egyháznak u j 
szenvedéseket, és még sok keserű könyet sajtolhat ki Krisz-
tus helytartójának szemeiből : mindazonáltal az Urnák ezen 

szavai: ,Tu es Petrus pasce agnos meos' stb., mindig 
betöltve maradnak, valamig csak k e r e s z t é n y t á r s a s á g , 
következőleg valamig az emberiség e földön létezik. El még a 
régi Is ten , ki csudákat mivel : s azért a szellemi fensőség 
jogai folyton tiszteletben tartandók most is ; és az egyháznak 
mindig kell birnia a lényeges tulajdonságokkal: szabadság- és 
függetlenséggel ; ha mindjárt e czélra folyton szellemi csu-
dáknak kellene is történniek, és angyal küldetnék is le az ég-
ből , ki e lánczokat lepattantsa, e könyeket fölszáritsa J). — 

'} Valóban azt kell hinnünk, bogy VI. Pius halála után, mi-
dőn a lázadások és háborúk egész Olaszhont feldúlták , és az uj pápa 
választását olly nehézzé tették, az égből angyal küldetett le, ki a romai 
szent-szék körül zugó fergeteget szétoszlassa. V a g y nem vehetni-e 
csudát észre azon tényben is , miszerint a conclavét, melly az e g y -
háznak uj fejet adandó, Velenczében összeült, maguknak az egyház 
legvadabb ellenségeinek , ugy mint az oroszok-, angolok-, sőt még tö-
rököknek is kellett ideiglenes győzedelmeik által védelmezni ? S i g y 
az isteni gondviselésnek ezen kézzel fogható működése által , meg 
lett szégyenitve a párisi clubbok ama gonosz jövendölése is , melly azt 
állitotta, hogy VI . Pius után nem lesz többé pápa. Nem kénytelenit-
tetünk-e a mostani pápa 1848-ki menekülésében is Isten különös segit-

Alapjában ugyan az egyház minden viszonyok közt szabad 
és független, mivel soha sem ijed vissza a vértanuságtól ') : 
mindazonáltal szabadsága megoltalmazásának ezen eszköze 
ollynemü, hogy azt az emberiség sokáig el nem viselheti. 
Avagy normális, és emberi viszonyokhoz illő állapot lenne-e 
az, ha a gondviselés mindig rendkívüli, s csudás eszközök-
liez lenne kénytelen nyúlni: hogy az egyház ha jó já t , és kor-
mányosait a viharok veszélyeiből kimentse ? Ha mindig az 
Urnák angyala jönne le, Pétert a lánczokbóí, és tömlöczéből 
kiszabaditni? Bizonyára nem! Azért az apostoli szék világi 
hatalmának alapítását, sz. Peter örökségét, Isten különös in-
tézkedésének kell vennünk; melly a népeket és fejedelme-
ket egyenlőn átkaroló legmagasabb szellemi fensőség szá-
mára, a szükséges függetlenséget biztosítja." 

„Hogy azonban az ellenségnek soha sem sikerülend az 
egyháztól eszközeit elrabolni, mellyekkel ez fönséges külde-
tését Isten rendelete szerint betölti ; hogy soha sem sikerü-
lend ezt vérrel bemocskolni, fejét menedékről-menedékre ül-
dözni : ez iránt kezeskedik ama szegletkő, mellyen az egyház 
épül, az U r , az ő láthatatlan feje ; ki mennybeli trónjáról, 
földön levő helytartójára, egyházára, ennek jogai- s birtokai-
ra, oltalmazó kezét kiterjeszti. Kezeskedik tovább ezt illetőleg 
200 millió katholikus öntudata ; kiknek imája hév buzgalom-
mal száll az 6 oltalmazója- s védőjéhez: kegyelmet, és a szenve-
dések megrövidítését esdve le az egyházra, s ennek forrón sze-
retet t fejére. Szavaik hatályosan fognak a fejedelmek és állam-
férfiak füleiben hangzani ; kiknek kezeiben van az országok 
sorsa; s kik nem fogják tovább egykedvüleg nézhetni, mi-
képen törekszik egy összeesküdtek- és gonosztevőkből álló 
csapat, gonosz tetteivel, akadályozó korlátot emelni az apos-
toli szék és minden állam katholikusai közt.. . . Bizonyára itt 
az idő, hogy ez ellenállhatatlan hangok ereje, az istentelen 
emberek hiu müvét szétmorzsolja. Most pedig arra kérem a 
bécsi, s némethoni katholikus egyleteket : kettőztessék meg 
imájokat; hogy az U r , tiszteletreméltó szolgáját, IX. Piust 
minél előbb szabaditsa ki szorult lielyezetéből. Hogy imájok a 
Mindenható trónjánál meghallgatást nyer , biztosit minket 
ama szeplőtelen szűz Isten-anyjának esedezése, kinek dicső-
ségét ez istenfélő pápa , uralkodása alatt ujolag olly fényesen 
felmagasztalta." 

„Kelt Bécsben, a boldogságos Szűz szeplőtelen fogan-
tatásának ünnepén. De Luca Ant., 

tarsusi érsek, apostoli nuntius." 

ségét megismerni ? IX. Pius rendkívüli eszközök által lőn kiragadva 
ellenségeinek körmei közül; mert Isten ez erős kézzel még egyszer élni 
akart az istentelenség törekvéseinek meghiúsítására. 

*) Minő készséggel áldozza föl anyaszentegyházunk az emberi 
élet minden javait lelki cselekvéseinek szabadságaért, erre nézve nem 
szükséges a Nérók és Diocleti:.nok korába visszamenni, v a g y a Colos-
seum- és catakombákba leszállni : elegendő lesz emlékünkbe idézni 
VI. Pius pápa számkivetési szörnyű szenvedéseit. E tiszteletreméltó 
agg , nyolezvanhárom éves korában halt el valencei fogságában, mint 
kötelességének nemes és engedelmes áldozatja. VII. Pius is megmu-
tatta s a v o y i , négy évig tartó fogsága által , milly szilárd és eltöké-
lett azon szavak teljesítésében , miszerint : ,készebb meghalni , mint 
az egyház jogairól lemondani.' 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Káromkodás elleni egyletek. II. (Folyt.) 
— Jacopone, sz. Ferencz költője.— E g y h á z i t u d ó s í -
t á s o k : Magyar- és Németországból. 

Káromkodás elleni egyletek. 
II. (Folyt.) 

E mindennapra szükséges intés és feddés esz-
közlésére törekszem én , midőn azon csekély véle-
ményemmel állok elő, miszerint jó volna azon sza-
kaszokat többször is egymás után ismételni. Mert a 
közéletben is, ha valakit nevén szólítunk, és nem 
hallana minket, hivjuk m á s o d s z o r ; ha ez sem 
elég, kiáltunk rá h a r m a d s z o r ; és ezt mindaddig 
ismételjük, míg utoljára m e g h a 11 minket Ugy a 
szóban és reményben levő ,káromkodás elleni egylet' 
tagjáról is föltétetik, hogy majd az imádság szavai-
val mindennap mintegy föl fogja akarni szólítani szi-
vét , különösen a ,S z e n t e l t e s s é k a t e n e v e d ' , 
és , á l d o t t a t e m é h e d n e k g y ü m ö l c s e , J é -
zus ! ' szakaszok által, a káromkodás ellen, az Isten 
nevének megszentelésére; de ha azokat a sziv mint-
egy nem hallaná, szükséges lesz őt felhívni m á s o d -
s z o r , fel h a r m a d s z o r is , és mindaddig, valamíg 
ama szakaszok ismételésére föl nem riad álmából, a 
fogadás teljesítésére, Isten nevének tiszteletére. — l l ly 
eljárást követve segít magán a favágó is, ha fejszé-
jét a kemény hasábba vágja. Ha olly hasáb fekszik 
előtte, mellyben nem mondom több, hanem csak 
egy olly erős csomó van is , melly az előbb élő fá-
ba kívülről behatott, s azután belül különfélekép ki-
fejlett nedvek- és erekből mintegy az egész fadara-
bot összetartó kemény csonttá képződött: valljon 
megtette-e becsületes kötelességét, ha akár a csomó 
fölött, akár pedig alatta, a hasábot végig hasogatá 
is, de a csomót szét nem vághatván, a darabot föl nem 
apritá ? Koránsem végezte dolgát jól ! Épen az a fő do-
log , hogy a csomót hasítsa szét! Azért neki kell 
menni; neki kell vágni! Megtörténhetik ugyan ,hogy 
a fejsze e l s ő esésére szétpattan a csomó: s akkor to-
vább vághatja a hasábot. De legtöbbször adja magát 
az eset elő, hogy a csomóról akkép pattan vissza a fej-

sze, mintha a csapást, ha szabad így szólni, nem 
is a csomó, vagy a hasáb, hanem inkább a fejsze, 
s maga a vágó érezte volna meg. Ekkor neki kell 
vágni a fejszét m á s o d s z o r ; s ha ez nem elegendő 
még, h a r m a d s z o r is , és mindaddig, valamig 
szét nem p a t t a n a c s o m ó ; valamig csak a hasáb 
bilincsei szét nem ugornak. Az itt a dolog rendje, 
miszerint a c s o m ó e n g e d j e n a fejszének, nem 
pedig ellenkezőleg S valljon más eljárást lehetne-
e követni a sziv körül , melly mind kérge, mind szá-
razsága, mind csomói miatt , olly igen hasonló sok-
szor a hasábfához ? Ne vegye senki rossz néven e 
hasonlatosságot, mellyet én csak a próféta után mon-
dok el, és mellyet a mi édes sz. egyházunk is minden 
nagy-böjtben szemünk elé tart , midőn Krisztus 
urunk, kínszenvedése tekintetéből mondja: „Si in 
viridi ligno haec faciunt, i n a r i d o quid f ie t?" S 
ha ezen ,aridum'-féle szivben a kívülről behatott , és 
belül különfélekép kifejtett haragos nedvek-és erek-
ből megkövesedett, s mintegy az egész szivet össze-
bilincselő káromkodási láva épen ama b ü n c s o m ó , 
mellyet az imádság által szét kell hasítani: valljon 
elég lehetne-e csak e g y s z e r ereszteni e csomó felé 
a fölkiáltást: „Szenteltessék a te neved"; „á ldo t t a 
te méhednek gyümölcse, Jézus"? Megtörténhetik 
ugyan az áldott, jó hangulatu, de ritkán beálló per-
czekben,miszerint e g y i l l y f o h á s z r a is e n g e d 
a b ü n c s o m ó , s rést nyit a szivbe a jó foganatnak: 
de legtöbbször fog az eset előfordulni, hogy az ösz-
szecsomósodott sziv nem is veendi észre a rá nézve 
csakugyan legfontosabb szakaszokat. Annál kevésb-
bé fogja figyelembe venni jelentésöket, s még ke-
vésbbé érzendi morális hatásukat, legkevésbbé pedig 
i n t é s ö k r e m e g i n d u l n i : vagyis az egyik sza-
kaszról a másikra teendő átugrás közben, nem fog 
a sziv r á é r n i , hogy káromkodás elleni sz. foga-
dását, az arra emlékeztető szakaszok mellett meg-
ujitsa, és annak teljesítésére önmagát ösztönözze. S 
mi haszna volna így a mindennap mondandó egy-
leti Miatyánk- és Üdvözletnek, ha az e tárgybani fő-
szakaszok fő-fő hatása elmarad?! Azért biztosság 
okáért, akár a sz. Páltól kétélű kardnak, akár a fó-

4 
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nebbi hasonlatosság nyomán fejszének magyarázott 
istenigét, vagyis e szakaszokat, mintegy hozzá kell 
vágni a szivhez, m á s o d s z o r és h a r m a d s z o r , 
és mindannyiszor, valamig annak keménysége nem 
enged; valamig a csomó szét nem pattan, és e pat-
tanáson keresztül elegendő rés nem nyilik az isteni 
plántálás elfogadására. Kell itt i s , hogy a sziv en-
gedjen az ima erejének ; nem pedig hogy az ima az 
akadékos csomó fölött tovarepüljön. 

Azért, ha a társulati tag mindennap köteles lesz 
egy Miatyánkot és egy Üdvözletet elimádkozni, ekkép 
imádkozzék: „Mi Atyánk! ki vagy mennyekben, 
szenteltessék a te neved! S z e n t e l t e s s é k a te 
neved ! S z e n t e l t e s s é k a t e n e v e d Jöjjön 
te országod stb. Üdvözlégy Mária. . . . s áldott a te 
méhednek gyümölcse Jézus! Á l d o t t a te méhed-
nek gyümölcse, Jézus! Á l d o t t a te méhednek 
gyümölcse J é z u s ! Asszonyunk" stb. 

2) Ha eddigi nézeteimet kis megfontolásra mél-
tattad nyájas olvasó, s a káromkodási sereg ellen 
harczolni akaró keresztény! ugy hiszem, hogy a kö-
vetkező észrevételemet sem fogod megvetendőnek 
találni. Véleményem, hogy a káromkodás elleni tár-
sulat tagja azon különös nyomatékú szakaszok is-
mételésével bővitett Miatyánkot és Üdvözletet talán 
h á r o m s z o r n a p j á b a n , legyen köteles elimád-
kozni. Vagy ha a szakértők ezt terhesnek tekinte-
nék , és azért egyleti , tehát minden tagot kötelező 
szabályul fölvenni nem mernék: akkor legalább jó-
nak látnám, hogy a tagoknak az emiitett imák reg-
geli, déli és esti órákbani elmondása a legsürgetőb-
ben ajánltassék, szivükre köttessék. Vagy utoljára, 
hogy czélom tévesztése nélkül még engedékenyebb 
legyek , fölötte czélszerünek gondolnám, ha a ta-
gok akármilly apró, de mégis olly szakaszt, verset, 
vagy imát köteleztetnének r e g g e l , d é l b e n és 
e s t e elmondani, melly káromkodásuk kiirtására 
tett fogadásukat kellőkép eszökbe ju t ta tná , s igy 
azt szivökben mindig új ra , meg újra fölinditaná. 
Nagy előnye van az illy három, külön-külön izbeni 
imádkozásnak, az egyszerinek irányában ! Mert te-
gyük föl , hogy a tag csak egyszer végezné napjá-
ban egyleti imáját: mit használna akkor az, mi 
mégis legtöbb ajtatos egyletnél kellőkép czélhoz ve-
zet , ha tudnillik a káromkodás elleni tag is c s a k 
e s t e mondaná el egy leti imáit ? Legnagyobb haszna 
volna illy imának az elmúlt nap káromkodásainak 
megbánása. Mi ugyan szép magában véve, és szük-
séges is: de a szóban levő egylet czéljára nézve még 
igen kevés. Ugyanis szükséges levén a tagnál, hogy 

társulati ajtatoskodásának alkalmával b á n a t r a ger-
jedjen az imádságot mege lőző , s f o g a d á s r a a z 
imádságot követő időre nézve: ámbátor e két test-
vérérzelem annyira karöltve jár is egymással, hogy 
egyik a másik nélkül nem képzelhető: mégis az em-
beri természet azt hozván magával, hogy egyik ér-
zelem erősebb, kifejlettebb, tulnyomóbb a másiknál; 
kérdés támad, valljon mellyik érzelem tulnyomósá-
gára van nagyobb szükség, a káromkodás elleni tag 
ajtatoskodásánál? Talán a bánatéra, vagy a foga-
dáséra? Én ugy gondolnám, hogy ez utóbbiéra. 
(Vége köv.) 

Jacopoi ic , sz. Fercncz köl tő je 1) . 

A mint az utas Umbriába, Olaszhon hegyes tartomá-
nyába belép, a Tiber és Naja összefolyásánál magas domb tű-
nik szeme elé, mellyen székes-egyháza-, négyszögű piacza-, 
és háromszoros falkeritésével Todi, az öreg város emelkedik. 

Az egykor élénk és hatalmas, de most már csendes és 
kis városban született B e n e d e t t i J ákó , a mi Jacoponénk. 

A 13-ik században vagyunk. 
Költeményeinek egyikében önmaga irta le ama gondo-

kat , mellyek gyermekkorát elfoglalák. Anyja éjenkint föl-
ébrede; s a gyertyát meggyújtván, szeretetteljes félelemmel 
és aggódással hajlott a bölcső fölé, hol az ujonszülött megvi-
gasztalhatlanul sikított. 

Azután szigorú, s komoly atyját mutatja nekünk, ki nem 
kimélte a vesszőt az iskolát kerülő gyermektől. Leirja to-
vábbá fájdalmát , midőn kis társait az utczákon játszani látta. 

Azonban Jákó gyorsan átfutotta ama három osztályt, 
mellyeket az akkor átalánosan elfogadott tanszervezet előirt ; 
úgymint a nyelvtan, ékesszólás- és jogtan osztályait. 

A törvények tanulása őt hihetőleg Bolognába vitte : 
melly város akkor világhírű volt a jogtudomány előadásáról. 
Midőn Jákó ifjúságának pazarlásait, öltözékbeni büszkeségét, 
dobzódásait, ünnepélyeit, játékait festi, rá lehet ismerni a hi-
res iskola roncsolt erkölcsi életére. 

Jákó mint jogtudor tért vissza Todiba, hol ügyvéd-
kedni kezdett. 

Hogy nagyobb szerencsét találjon, jónak látta, meg is 
házasodni. Talált is egy gazdag, szép és kecses, de mindenek 
előtt erényes leányt. De a miben legnagyobb földi boldogsá-
gát vélte föltalálhatni, épen az volt, mi egy rettentő esemény 
következtében, a földieket előtte utálatossá tevé. 

1265-ik évet irtak. 
Todi városában nyilvános ünnepélyek tar tat tak, mely-

lyekre jogtudorunk neje is megliivaték. 
Nagyban folyt a mulatság ; a kedélyek vigak, és lelke-

sültek voltak. Egyszerre a magas faalkotmány, mellyen a 
hölgyek, és köztük ügyvédünk neje is ü l t , iszonyú zajjal és 
robogással összerogyott. A gerendák csattanásai-, s a rettentő 
kiáltásokra Jákó közbeveti magát : az áldozatok közt fölismeri 

MEczikk C l i a v i n d e M a l u n után van készítve, s mutat-
ványul közöltetik , ,Assisi sz. Ferencz' czimii élettörténeti munkából. 
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nejé t , és kiemeli őt ruhájánál fogva. Szive még dobogott. 
Jákó a gazdag és drága szövetek alatt ,cilicium'-ot vett észre. 
A következő perczben a haldokló, karjai közt adá ki utolsó 
leheletét. 

Jákónak e pillanat válságos volt. És miért? Talán hogy 
szeretett neje meghalt ? Ezért is; de nem egészen. A rögtöni 
halál, de főleg a ,cilicium', olly személynél, ki a gazdagság 
minden kedvezéseiben volt nevelve, s az a felőli bizonyosság, 
hogy ezen cilicium alatt kiengesztelheti a bűnei által megsér-
tet t Véghetetlent, — mint mennykőcsapás hatottak a jogtu-
dós lelkére. 

A városban egyszerre azon liir ter jedt el , hogy a fáj-
dalom nagysága tönkre tette eme nagy szellemet ; hogy Jákó 
megőrült ! 

Néhány nappal később Jákó eladta minden vagyonát, és 
a pénzt elosztotta a szegények közt. Hagy éljen a szegény is! 

Rongyokkal fedve szaladgált templomból-templomba, 
egyik utczából a másikba. A ki csak látta, mind utána nézett : 
s mindenik megsajnálta, és nem egy könyezett siralmas 
esetén. 

Pedig ha tudták volna ! 
A gyermekek ujjaikkal mutattak rá ; mindenütt utána 

szaladtak, és „Jacopone"-nak, azaz : bolond Jákónak nevez-
ték el. 

Jacopone! ! ! 
Mi ezután is e gúnynévvel fogjuk őt illetni : mellyet ő 

soha el nem hagyott , és melly őt megdicsőité. 
Jacopone a kétségbeesés tévelygései alá egy hősi poe-

nitentiának első rohamait rejté el. 0 a zavar után békét ke-
resett a sz. könyvekben, mellyeket elejétől végig olvasott. 
Azokból megtanulta, hogy az önkénytes szegénység által ki 
lehet engesztelni az ifjúkor bűnös élveit; az annyira szeretett 
tapsok ellenében keresve a megaláztatást. Megtanulta, helyre 
hozni az emberek által annyiszor igazságtalanul használt 
ékesszólásnak vétkeit : tanítva és intve az embereket, a min-
den beszédnél hatalmasabb jelek és tettek által. — így tettek 
a próféták is. Jeremiás mikor tudatni akarta nemzetével 
közelgő fogságba lmrczoltatását, nyakán és kezein lánczok-
kal terhelve jelent meg Jerusalem vigutczáin Jacopone is 
bizonyos ünnepélyen félmeztelenül, lánczolt kezekkel, és mint 
egy terhelt szamár, jól fölrakodva, mutatta magát. Láttára a 
nézők visszavonták magukat ; csudálkozva azon, hogy olly 
fényes és irigylett állású egyén illy szomorú véget ért. 

Máskor a vásárról hazatérő rokonainak egyike, egy pár 
csibének fölügyelése- és Iiaza-vitelével bizta őt meg. „Vidd 
el lakásomra", mondá : s Jacopone egyenesen sz. Fortunat 
egyházába ment ; hol az emiitett rokonnak családi sirboltja 
volt ; és a csibéket az üreg kövénél tet te le. Pár óra múlva 
megjelen az illető rokon, haragos arczával ; mert a csibéket 
nem találta otthon. Há t nem arra kértél, — viszonzá Jacopone, 
— hogy lakásodra vigyem ; és mellyik a te lakásod, ha nem 
az, mellyben m i n d i g fogsz lakni ? Ezek Dávidnak szavai : 
„Sirjaik örökös lakaikká válnak." — Jacoponet 1278-ban sz 
Ferencz harmadik rendében látjuk. 

Ekkor esedezett, hogy az elsőbe juthasson ; de a feren-
cziek mindig elutasiták : mig végre , hogy bebizonyítsa józan 
eszét, két saját költeményét hozta el nekik: az egyik rimes latin, 
a másik olasz versekben. A latin mit sem különbözik (?) az 

iskolai rendes gyakorlatoktól *); de az olasz ének föllelkesíti 
a kedélyt 2). Merész eredetiség, néha trivialság ömlik szét 
népies kiejtésén, a nép füléhez alkalmazott rímeken ; — fáj-
dalom és magány, a lángész e két nagy mestere, az ügyvéd-
ből költőt csináltak. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. (A,Religio' ügyére vonatkozó észrevételek vége.) 

Könyvek kiadásával az aligazgató urak sem voltak, ugy hiszem, 
ez év folytán, túlterhelve; kiknek legtöbb foglalatosságot szinte 
egyéb, s nem igazgatói teendőik adtak. Még a ,Szentek élete' 
is egészen az azt író ft. Zalka János urnák gondjai mellett lá-
tott napvilágot. Ugyanezt mondhatjuk a ,Pázmány-fűzetek'-, 
a ,História Revelationis biblicae' stb. felől; mellyek elsejét ft. 
R o d e r Alajos, az utóbbit pedig szerzője, nt. P o l l á k 
Nep. J ános u r , javitották; valamint a ,Magyar szentek le-
gendái,' t. T o 1 d y Ferencz úrtól , szinte nem terhelték az 
igazgatóságot. 

Ekkép a ,Pesti Napló' 5-ik számában közzétett, és a 
s z e r k e s z t ő i nagy fizetésre vonatkozó passust kellőleg 
helyreigazitottnak véljük. Mi egyéb észrevételeinket illeti, 
azok a következők: 1-ör is óvást teszünk ama felfogás ellen, 
mellyet a ,Pesti Napló', nem tudjuk, jogosan-e ? b. Eötvös Jó-
zsef ur ő méltóságának tulajdonit ; melly szerint tudnillik ő emi-
nentiájának kegyes leirata által, „a társulat e Í j á r á s a ez 
ügyben, s az elv, mellyből a s z e r k e s z t ő l e t é t e l é n é l 
kiindult, i g a z o 1 v a , elismerve van." Mi a társulat eljárásá-
nak a primási leirat által lett igazolását (?) illeti, erre nézve 
mi egészen más véleményben vagyunk ; semmikép sem tud-
ván megfogni, hogy mi okozta légyen a főmagasságu véd-
nök- és főpásztornak azon mély szomorúságot, mellyről ama 
leirat is tanúskodik, ha az egész eljárást helyesli. Különben mi 
nem akarjuk meggyőződésünket senkire sem ráerőtetni : azon-
ban annyit csakugyan szükségesnek tar tunk, hogy (mit ele-
inte nem akartunk, de a ,Pesti Napló' előadása következtében 
tenni kénytelenittetünk,) némelly, ez ügyre vonatkozó ada-
tokat , nevezetesen a főmagass. védnöknek a szerkesztőhez 
intézett sorait, mielőbb közöljük. A ,szerkesztő letétetése' felől 
is hallgatnánk (mert valóban mit sem törődünk vele), ha nem 
épen b. Eötvös J. urnák szájába tenné Királyi P. ur e szava-
kat ; kiről épen a ,Pesti Napló' irta, pár héttel előbb (P. N. 
1859. 288. sz.), még Lonkay urat is meghazudtolva, a sok 
,nem igaz' u tán , e sorokat : „7. N e m i g a z , hogy Somogyi 
ur letétele a választmány által liatározatilag kimondatott vol-
na , csak i n d í t v á n y o k tétettek; de a lemondás bejelen-
tése u tán , a választmány csak a lemondás elfogadása mellett 
határozott — és pedig b. E ö t v ö s József ur indítványá-
ra." Történt legyen bármikép, annyi igaz, hogy a,Pest i Napló' 
még most is letétetést emlegetvén, olvasói szükségkép e hie-
delemben fognak az ügy lefolyását illetőleg lenni. Am teljék 
benne akárkinek öröme, ha letétetett ; mások annak örülnek (s 
engedje Isten, miszerint örülhessenek) , hogy ismét visszatéte-
tett ; mert még mindig áll , mit az írás mond : „deposuit poten-

') Cur mundus militât sub vana gloria, Cuius prosperitás est 
transitoria ? stb. 

2) Udite nova Pazzia, che mi viene in fantasia  
4 * 
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tes de sede, et exaltavit liumiles." Az isteni gondviselés ezt már 
igen régóta gyakorolja, a világtörténet bizonyitása szerint, s 
fogja bizonyosan jövőre is , a szóban levőnél végetlenül na-
gyobb ügyek- és személyekre nézve is tenni. — 2-or: Azon ,meg-
ütközésre' nézve, mellyet a ,P. N.' szerint is, „Huszár Ferencz 
fő törvényszéki tanácsos ur" szükségesnek hitt „kijelenteni a 
fölött , hogy mikép jöhetett ő e m i n e n t i á j a k ö r ü l So-
mogyi Károly ur visszahelyezése igazgatói állomására szóba, 
miután igazgató ur e lemondását be nem adta, azt tehát 
a választmány el sem fogadhatta" ; s mellynél fogva nem tartá 
lehetetlennek, hogy : „a leiratnak erre vonatkozó szavai ta-
lán valamelly hibás értesitésen" alapulnak; — nehogy e hi-
bás értesités miatt, akár más valaki, akár az épen ak-
kor Esztergomban volt szerkesztő jöjjön gyanúba : helyén 
lesz ujolag ismételni, mit lapunk 2-ik számában, a t. tudósitó 
mondott, hogy igenis : „mi" szinte „ugy tudjuk, hogy Somo-
gyi K. valamint a szerkesztői, ugy egyszersmind igazgatói 
hivatalról is lemondott a mult évi dec. 7-ki gyűlésben Sza-
bóky A. ur által; és igy volt ő eminentiája is a történt ket-
tős lemondást illetőleg alelnökileg értesítve." Az igazgató-
ságróli lemondással is csak ugy, és egyszerre, volt megbízva 
nt. Szabóky A. ur, mint a szerkesztőséget illetőleg : s ha az 
előbbi nem történt is talán meg, ennek S. K. nem oka; s ő 
mindkettőt egyaránt megtörténtnek hihet te , s érvényesnek 
tartotta : a primási megerősitést föltéve, s alázattal kérve. 
De azért el tudjuk végre is képzelni Huszár F. ur ő nagyságá-
nak megütközését ; mellyben a t. választmány is osztozni lát-
szott : azt azonban képtelenek vagyunk kimagyarázni, hogy 
miért nem siettek az illetők, nevezetesen maga a ft. alelnök ur, 
ez aggodalmat megszüntetni : miután egyetlen szavába került 
volna, akivánt fölvilágosítást megadni; s ekképen nem csak a 
t. választmányt megnyugtatni, hanem, a mi több, ő eminen-
tiáját is azon föltevés árnyékától megóvni, mintha a k ö r ü -
l ö t t e levők hibás értesítése által tévedésbe vitethetett volna. 
Igen , a ft. alelnök urnák egyetlen szavába kerülendett, ő emi-
nentiája leiratának következetességét kimutatni; elmondva, 
mikép ő m a g a értesité dec. 8-án a főmagass. védnököt arról, 
hogy a dec. 7-diki gyűlés alkalmával : „posteaquam Adolphus 
Szabóky, Ord. Sch. Piar. declarasset, se per Carolum Somogyi 
Societatis Directorem et pagellarum ecclesiasticarum ,Religio' 
redactorem, authorisatum esse, ut eiusdem abdicationem a b 
u t r o q u e p r a e f a t o m u n e r e societati annuncie t ,— 
praefatam Commissionem abdicationem saltem a munere re-
dactoris acceptasse." IIa tehát a kettős lemondás nem 
tárgyaltatott is , elegendő, miszerint az a lemondó által a tár-
sulatnak, s a ft. alelnök ur által ő eminentiájának, bejelente-
tet t : annak elfogadása természetesen a főmagass. cardinalistól 
függvén; miért az igazgató is ezt ő tőle kérte, s alázattal kéri: az 
ideiglenesen elvállaltnak teljes megszüntetéseért folyamodván. 

Mi is azt tart juk azonban az egész ügyet illetőleg, mit 
nt. Rá th József u r , lipótvárosi lelkész, olly erélyesen kifeje-
zett , hogy tudnillik a kérdés nem egyének, hanem jog körül 
forog; s hogy az egyedül méltó elégtétel a ,Religio' szerkesz-
tőjére nézve, csak azon nyilvános e l i s m e r é s által adathatilc 
meg, miszerint : „SomogyiKárolynak tökéletes joga volt*), a 

*) Ezt elismerni k é s z , söt azt meg is i g é r ő jobb indulat bi-
zonyítványai vannak kezünknél, azok részéről, kik ez ügyben leg-
többet teliettek volna. 

,Religioba', melly nem csak a Sz.-I.^ván-Társulat, hanem egy-
szersmind és f ő l e g a kath. anyaszentegyház érdekeit kép-
viseli, igtatni a k o r á n s e m p o l i t i k a i h o r d e r e -
j ű c z i k k e t." (Mivel a P. N. „a Religio kérdéses szá-
mát, politikai horderejű czikke miatt", mondja lefoglalt-
nak.) Letétetett-e, vagy csak lemondott a ,Religio' szerkesz-
tője; s volt-e szó, vagy nem, igazgatói hivataláról stb., 
mindez egészen közönyös, legalább csekély fontosságú kérdés 
ahhoz képest: valljon egy k a t h o l i k u s társulatnak, mint 
kiadónak, van-e, s lehet-e joga arra , hogy egy kath. e g y-
l i á z i lapba ne engedjen megolly r , a f e l e l ő s szerkesztő 
meggyőződése szerint korszerű, vagy épen szükséges felvilá-
gosításokat tétetni, mellyek a kath. közönségben az egyházias 
szellemet ébreszteni, s őt a jobb irányú irodalmi termékekre 
figyelmeztetni képesek? Valljon megtilthatja-e egy kath. tár-
sulat, egy kath. egyházi lap f e l e l ő s (de nem a társulat, ha-
nem egyedül csak a polgári s egyházi legfőbb hatóságok irá-
nyában felelős) szerkesztőjének, hogy lapjába ne vehessen 
föl olly irodalmi termékek aj ánlásaul nézett czikkeket, melly 
irodalmi termékeket maguk a főpásztorok ajánlottak? Nem 
egyes személyek-, vagy ezek érdekeiről van itt szó ; hanem az a 
kérdés : valljon van-e bármilly kiadónak, még inkább egy, a 
főpásztorok védnöksége aláhelyezett , k a t h. egyletnek arra 
joga, hogy illy eljárás által, a lapot megfoszsza tulajdonké-
peni jellemétől, hatása- és szabadságától; hogy ekkép annak, 
az átalános kath. egyházétól különvált, vagy épen ellenkező 
irányt adjon; s annak béltartalma felől Ítéletet hozva, magá-
nak a , tanító egyház' ellenében is separatisticus állást és né-
zeteket vindicáljon ? Szerintünk egy kath. társulat, melly épen 
a köz anya, a r o m a i kath. egyház czéljainak előmozdítására 
alakittatott, csak ezen egyház szellemében működhetik jogo-
san. Neki nem lehetnek különvált, s amazéval összeütközésbe 
jöhető érdekei; még kevésbbé helyezheti alá saját hasznának 
az átalános egyház látható feje, s az episcopatus által elég 
értlietőleg kifejezett i rányt , és Europaszerte minden jó ka-
tholikus kivánatával találkozó köz óhajtást. Ez nem p o l i t i k a : 
ez e g y l i á z i a s s á g , és annak kinyomata; mellyben a ki nem osz-
tozik, az szűnjék meg magát katholikusnak nevezni. Mivel a 
r é s z soha sem ellenkezlietik az egésznek czéljai-, közös ér-
deke- s irányával. — Ez a főkérdés ! Mellynelc eldöntését nerii is 
szükség az ,Ecclesia docens'-től várni; mivel ez régen meg-
történt : és megtörtént még nálunk is. Egyedül a kimondott 
végzés elmagyarázásában találhatnak a P. N., s nézeteit elfo-
gadók, némi látszólagos támaszt ; melly szempontot azonban, 
reméljük, a nagy kath. közönség soha sem fog honunkban is 
elfogadni, s magáénak ismerni. A P. N. a ,Religio'-nak kér-
déses számát „politikai horderejű czikke miatt," mondja le-
foglaltnak ! Holott maga is megvallotta már róla, miután a 
,Tanodai lapok'-ban közzé té te te t t , hogy az nem volt egyéb 
egy ( e g y h á z i lapba nagyon is illő, s épen azért irt) egyházi 
értekezésnél *). Hiszen mi nem is akartunk egyebet irni ; s ez 
épen a legjobb czáfolat minden olly vád ellen, melly politikába 
avatkozást vet, jogtalanul, szemünkre. Az e tekintetben emelt 
vádra legjobb felelet leendett, magának a kérdéses czikknek 
kiadása : mi ugyan eddig nem történt , s jelenleg már csaknem 

*) Azt olvassuk ugyanis a,Pesti Napló' mult évi 292-dik számá-
ban , hogy a kérdéses „czikk az ,Idők tanujá'-ra vonatkozás nélkül, 
L i t e r k ö 1 e s i d i s s e r t a t i o n a k" (az ezt iró nem sok dissertatiót 
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el is késett, de talán még sem vált egészen fölöslegessé. Azon-
ban meglátandjuk. Most csak még egyet. 

Az „elfogult, Magyarországban nem otthonos, azért is 
szűk látliatáru u l t r a m o n t á n " nézetek elleni kikelés,vagy 
ezekkeli gyanusitás, egészen odaillik a dec. 7-diki ama nézet-
hez , melly a (természetesen legultramontánabb) pápa ő 
szentsége iránti részvét nyilvánítását, egy kath. egylet gyű-
lésén , politikai actussá bélyegezte, s mint illyet visszave-
tette ! — Mi a személyünkre vonatkozó indítványt illeti, meny-
nyiben (a P. N. szerint), nt. Palásthy Pál hittanár ur (ki a 
kath. egyletekben otthonos kegyeletekre számítva fogá fel a 
Sz.-István-Társulat viszonyát is akkép , mint fiúit : melly örö-
mest tekinti szeretett atyja- s főpásztorának akaratát parancso-
latnak; de azért épen nem sürget ,föltétlen engedelmességet 
társulati téren') : „olly indítványra ragadtatta magát , misze-
rint a további keserűség teljes elhárítása végett valaki az 
igazgatók, vagy hivatalnokok közül küldessék ki, ki S. K. 
urat kérje meg, hogy igazgatói hivatalát, mellyet egy hónap 
óta megszakított, ismét folytatni szíveskedjék" : — ez indít-
ványt illetőleg, „melly", ismét a P. N. szavai szerint, „a vá-
lasztmány túlnyomó részében" olly nagy visszatetszést tá-
masztott ; s „melly azon kivül, hogy a polgári érték és tár-
sulati jog öntudatát sértegeté, még magát a társulatot, mint 
vétkest állitá szrfnközt hivatalnokával" : — a fönebbi kívánat-
ban, hata lán nem is épen olly szavakkal, kifejezett testvéries-
ség érzelméért, a t. tanár urnák leghőbb köszönetet mon-
dunk. Jóllehet mindenki tudhat ja , mikép soha sem vágyód-
tunk , még ha legjogosabban követelhettük is, olly elégté-
telre, melly valakinek n e h e z é r e esik : tehát nem szívből, 
és szívesen adatik. Mi csupán a néha meg is tévedt jó akarat 
nyilvánítására számítottunk : és ennek nyilatkozatát bármilly 
alakban, hálás elismeréssel fogadtuk volna : de csak ugy , ha 
vele az elvkérdés olly értelembeni eldöntése is össze lett volna 
csatolva, melly nem tesz meggyőződésünkön erőszakot, és 
mellyhez hűnek maradni k ö t e l e s s é g . Az illy, valóban 
k a t h o l i k u s értelem- és érzelemben történendett kiegyen-
lítés soha sem derogált volna egy kath. társulatnak, még egy 
,hivatalnok'irányában is ! — Sajátságos fogalmai lehetnek a P. 
N. szerkesztőjének egy hivatalnok állása felől, még a Szent-

irt, vagy olvasott életében ; különben tudhatná, hogy egy jó dissertatio 
végetlenül becsesebb a sok rossz hirlapi czikknél) „a napi irodalom te-
endőiről a catholicismus irányában, a ,Religio'-ban m e g á l l h a t o t t 
v o l n a ; s a mint tudjuk, nem is ezen hiterkölcsi tartalma a czikknek, 
hanem az általa s ü r g e t e t t ( ? ! ) é s a j á n l o t t " (szó sincs előleges 
ajánlatról ; hanem csak f ö l t é t e l e s e n mondatik ki a lap czélirá-
nyossága, ha az elősorolt, és egy jó, kath. irányú hírlapban megkivánt 
kellékekkel ellátva, megfelelend a várakozásnak) „ s z ö v e t s é g egy 
politikai lappal" (a kérdéses czikk közlése által legjobban meg fog e 
ráfogás szégyenittetni), „s az ebből minden bizonynyal kifej lendett 
v i s s z a l é p é s i m o z g a l o m az" (miféle visszalépési mozgalmat 
ért iró , nem tudjuk : politikait ? De hiszen ő nem akar politizálni ! 
Egyházit? E g y jó szellemű , s egyházias irányú liirlap olvasása nem 
visszalépést, hanem haladást fog az egyháziasságban , következőleg az 
ennek előmozdítására alakult kath. társulatban is szülni. Ha pedig 
azok visszalépnek, kik a Szent-István-Társulatba nem egyedül, vagy fő-
képen kath. hitök iránti ragaszkodásból, hanem egyéb czéloknál fogva 
léptek , ezzel a társulat mit sem fog veszteni, hanem csak n y e r n i — 
még a n y a g i szempontból is), „mi az ismeretes szerkesztői válto-
zásra szolgáltatott alkalmat." Tehát az egész ozikk helyén leendett, 
mint ,hiterkölcsi dissertatio', a ,Religio'-ban ; csak az ,Idők tanujá'-ra 
nem kellett volna vonatkoznia ! Mi azt tartjuk , hogy nem életre való 

István-Társulatnál is: ha egy jogkérdésnek egész szeretetteli 
kiegyenlitésében olly lealázó valamit lát Vagy a kérdéses 
vitában szükségkép „vétkes", és nem csupán v i t á z ó , vagy 
legfölebb h i b á s, az egyik fél?... Ugy, a társulat nem-vétkessé-
gének amúgy is föltett esetében, a hivatalnok az ; s akkor ügyét 
nem kiegyenlíteni kell, hanem büntető forum elé vinni. S mi-
nek az igazgató irányában olly igen kiemelni azt a h i v a t a l -
n o k i minőséget ? Természetesen csak azért , mivel egyházi 
javadalommal nem lévén ellátva, ha a társulat mellett akar 
működni, szükségkép fizetésre szorul (mellyről különben ő is 
örömest lemondott volna ; mint nélkülözé azt mélt. elődje). De 
ha aSzent-István-Társulat,e fizetés fejében,ollyasmitvél kíván-
hatni , hogy kath. és papi meggyőződésünket is választmányi 
határozatoknak rendeljük alá : ugy ki kell nyilatkoztatnunk, 
miszerint illy értelemben soha sem voltunk hivatalnokai, mint 
soha sem is leszünk; örömmel veendők jóakaróink a végre 
teendő közbenjárását, hogy e hivataltól mielőbb, még a 
kitűzött határidő bekövetkezte előtt is szabaduljunk. Ezzel hi-
hetőleg azok kivánatának is elég fog tétetni , kik netalán azt 
hiszik, hogy : „épen a keserűség elhárítására, s a kiengeszte-
lődés teljes helyreállítására semmi igazságosb és méltányosb 
nem lehet , mint ha Somogyi Károly u r , ki igazgatói műkö-
dését egy hónap óta ok nélkül félbeszakította" (mit azonban 
tennie ugy sem lehete t t , lia a P. N. szerint már egy „év óta" 
a szerkesztésen kivül, „semmi egyéb i g a z g a t ó i munkát nem 
végzett",) „ezért a választmányt megköveti." Mi személyünkre 
nézve megnyugszunk mindabban, mit a t. választmány ele-
gendőnek itél, a primási leiratban kívánt érdekkiegyenlitést 
illetőleg: hanem a jogkérdésben nem tágíthatunk. Elveket 
és meggyőződést nem lehet, nem szabad a, bármilly hőn óhaj-
tott , béke fejében áldozatul vinni. Illyesmi a sokszor emlege-
tet t kiegyenlités alapjául nem szolgálhat. Illy árt a t. választ-
mány, nagyra becsült kegyének, bármilly hivatalnoka irányá-
ban sem szabhat : s azéban legkevesebbé, kinek az épen hi-
vatása, hogy a társulat által kiadott munkák kath. s z e l l e m e 
fölött őrködjék : e végre a főmagass. bibornok-érsek által, a sza-
bályok értelmében megkivánt bírálók egyikéül különösen is ki 
levén nevezve. (L. a társulati szabályok pótlékczikkeit.) Mi meg-
elégszünk azon elégtétellel, mellyet jó öntudatunk, a buzgó 
kath. papság és világi urak részvéte, főleg a fm. episcopatus, 
és ennek élén az ország főmagass. főpapja, részint a ,Religio' 
kiadásávali megbizás , részint vigasztaló, fölemelő, s valóban 
atyai levele által nyújtott. Más elégtételt , főleg a jelen kö-
rülmények közt, sem nem várunk, sem nem kívánunk és ké-
rünk. Győzzön az igazság! Ez a legszebb elégtétel mind-
azokra nézve, kik nem magukat keresik, hanem Istennek 
szolgálnak. Somogyi Károly. 

P E S T , jan. 12-én. A Szent-István-Társulat 1860. jan. 
5-én tar tot t választmányi gyűlésének jegyzőkönyvét, a ,Kath. 
Néplap' u tán , mint hivatalos okiratot adjuk : 

„1. Fölolvastatott cardinalis és hg-primás ő eminentiá-

az olly theoria, mellynek alkalmazása nincs, és nem gyakorlati. Epen az-
ért igtattuk be azon dissertatiot, mert korszerű volt; s egy kath. irányú, 
főpásztoraink által aj á n l o t t lap hirdetése, legközelebbi, s nem mellőz-
hető alkalmat, sőt okot szolgáltatott rá. Ha a Szent-István-Társulatot 
egyedül e czikk nem-közlése mentette meg a feloszlástól, (mint a P. N. 
hiszi), ugy fölöttébb gyenge lábon áll, és sajnálatunkat érdemli, ü g y a 
gyors orvosi segély nagyon is szükségessé vá l t , veszélyeztetett élete 
megmentésére. 
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jának a választmányhoz intézett irata, mellyben a választ-
mányt a m. é. dec. 7-iki gyűlésben a ,Religio'-ban közzé tenni 
szándékolt bizonyos czikk alkalmából felmerült összeütközés 
folytán értesíti : hogy a társulatot, mélt. gróf elnökének m. é. 
dec. 5-éről kelt megkeresése értelmében, a ,Religio' czimü 
lap további kiadásától fölmenti, egyúttal tudtára adván : hogy 
nt. s tudós S o m o g y i Károly társulati igazgató ur irántai, 
mint főpásztora iránti fiúi engedelmességből késznek nyilat-
kozott az igazgatói tisztet továbbra is viselni. Többiben a m. é. 
dec. 7-iki gyűlésen egyesek részéről előfordulhatott sérelmek 
orvoslását a választmányra bizván, újévi szerencséltetésül 
a választmány tagjaira főpásztori áldását adja. 2. Az el-
nöklő alelnök ur jelenti : hogy a m. é. dec. 7-iki gyű-
lésből tet t fölterjesztés folytán a es. kir. magas rendőri mini-
sterium K á d a s Rudolf társulati igazgató urat a ,Religio' 
szerkesztőjeül definitive megerősítette ; mi is a fönebbi intéz-
kedés folytán tudomásul vétetett. 3. Kapcsolatban a bibornok-
primási levél tartalmával ugyancsak alelnök ur felolvasta a 
következő nyilatkozatot : ,,En a nt. igazgató urat tisztelem, s 
tiszteletemet minden alkalommal szóval-tettel kitüntetni ipar-
kodtam. Illy, évek hosszú során át tanusitott magaviselet fel-
jogosit engem arra , hogy föltegyem, mikép szavaimban meg-
nyugszik mindenki, a midőn állitom : hogy a dec. 7-iki gyűlé-
sen általam mondottakat csak az elv és ügy iránti buzgósá-
gom , semmi esetre pedig valamelly személyes elfogultság, 
még kevésbbé indulat mondatta velem. Ha tehát mégis akár 
egyes kifejezéseim, akár pedig előadási modorom illyesminek 
gyanitására szolgáltatott alkalmat, kérem a gyűlést, ezt, mint 
általam teljességgel nem szándékoltat tekinteni, és e nyilat-
kozatomnak jegyzőkönyvbe igtatását elrendelni." 4. 0 emi-
nentiáj a értesíttetni határoztatott : hogy ő eminentiájának a 
,Religio' lap kiadása i ránt , öszhangzásban a társulat mélt. 
gróf elnökével tet t intézkedése, mennyiben egy részről e la-
pot azon korlátok alól fölszabaditja, mellyeknek ez a társulat 
kezeiben, a társulat szűkebb munkássági körének tekinteté-
ből alá volt vetve ; más részről pedig, mennyiben épen ezen 
felszabadítás által helybenhagyja a társulat által elfogadott 
azon elvet : a napi politikába soha semmi szili alatt nem avat-
kozni ; kapcsolatban a társulati alelnök ur a fönebbi pontban 
foglalt nyilatkozatával, megorvosolt mindent, mi az emiitett 
összeütközésnél valósággal orvoslandó volt. 5. Tekintetbe vé-
ve, mikép ő eminentiája atyai iratában előforduló azon sorok : 
miszerint a nt. társulati igazgató ur ,egyedül' ő eminentiája, 
,mint főpásztora iránti fiúi engedelmességből nyilatkozott 
késznek az igazgatói tisztet továbbra is viselni' — a választ-
mányban némi meglepetést okoztak, határoztatott : hogy ő 
eminentiája fiúi hódoló tisztelettel értesíttessék : mikép az 
igazgató urnák igazgatói állása soha kérdésbe nem j ö t t , dis-
cussio tárgya nem volt , az igazgató ur személye, jelleme, ér-
demei mindig kellő elismeréssel emiittettek, sőt ez elismerés 
a jegyzőkönyvben testületi kifejezést is nyert. 6. Jegyző-
könyvbe igtattatni rendeltetett Sujánszky Antal alapitó és 
választmányi tagnak következő nyilatkozata : „Miután a mult 
évi dec. 7-én tar tot t választmányi gyűlésen h e v e s e n szó-
lottam, engedje meg a tiszt, választmány, hogy most higgad-
tan és nyugodtan is szólhassak, és azon kérelemmel járuljak 
a tiszt, választmány elé, miszerint az előttem nyilatkozó ft. 
urak által mondottakat ne valami mellékes indoknak, hanem 

a keletkezett aggodalomnak, és egyéni meggyőződésnek tulaj-
donítsa ; mert ha az erdélyi muzeum megnyitása alkalmával 
Gr y u 1 a y Pál azt mondá : hogy Magyar- és Erdélyország csak 
e g y szivnek két kamarája, ugy bizonyára, ha a kath. papnak 
szive templom is , mellyből kath. meggyőződésének tömjén-
füstje emelkedik az ég felé , ugy kettős kamarája kápolna is, 
mellynek egyikében a hazának, másikában a nemzetiségnek 
diszes oltár emelve van, s ugy hiszem, hogy e tekintetben 
bűnt még egy kath. pap sem követett el." 7. Az egri érseki 
lyceumi nyomda haszonbérbe-vételét illetőleg a társulati al-
elnök által, az egri érsek ő excellentiája beegyezése mellett 
az emiitett nyomda volt haszonbérlőjével, Joo János úrral 
megkötött szerződés helybenhagyatott. 8. Az ő eminentiájá-
hoz intézendő válaszirat, valamint az ezen ülés jegyzőköny-
vének szerkesztése- és hitelesítésére alelnök ur elnöksége 
alatt : Szántófy Antal, Zalka János , Sujánszky Antal, Ürmé-
nyi József, Huszár Ferencz és Török István választmányi ta-
gokból álló külön bizottmány neveztetett ki." 

0 eminentiájának a Szent-István-Társulat választmá-
nyához intézett iratát ugyanazon lap következőleg adja : 

„A Szent-István-Társulat tisztelt választmányának Pes-
ten. Minél nagyobb örömmel és részvéttel kisértem minden-
koron a Szent-István-Társulat eddigi üdvös , a katholika hit 
és egyház, különösen a jó és épületes könyvek terjesztése ál-
tal honunkbani istápolása- és szilárdítására irányozott buzgó 
törekvéseit : annál inkább elszomorodtam, midőn azon össze-
ütközésről értesültem, melly a ,Religio' czimü egyházi és iro-
dalmi lapban közzététetni szándéklott bizonyos czikk alkalmá-
ból , a nevezett társulat kebelében, jelesen a dec. 7-iki vá-
lasztmányi gyűlésen előadta magát. Illy fölöttébb sajnos ese-
ményeknek , mellyek, ha ismételtetnének, magának az any-
nyira érdemes társulatnak fenmaradását is koczkáztathatnák, 
jövőre elejét veendő, — de azért is , mivel illő és szükséges, 
hogy az emiitett lap egyházi minőségénél fogva, azon egyház 
hatóságától közvetlen vegye utasitásait, mellynek érdekeit 
képviseli, azt azon korlátok alól, mellyeknek a Szent-István-
Társulat kezében., e társulat szűkebb munkássági körének te-
kintetéből alá van vetve, ezennel fölszabadítom, és a fön-
czimzett társulat mélt. gróf elnökének e hó 5-éről kelt meg-
keresése értelmében ugyanazon lap további kiadásának gond-
jától fölmentem. Egyúttal a t. választmánynak tudtára adom, 
hogy nagyontisztelendő s tudós Somogyi Károly társulati 
igazgató vir, kinek valamint átalában az egyház , ugy különö-
sen a társulat iránti érdemeit maga a december 7-iki választ-
mányi gyűlés is, nem csak egyes szólt tagjai által, de tes-
tületileg is elismerte, legkevésbbé sem kétkedve indokainak 
tisztaságáról, mellyektől a ,Religio' czimü lap szerkesztésében 
vezéreltetett, — egyedül irántami, mint főpásztora iránti fiúi 
engedelmességből késznek nyilatkozott, igazgatói hivatalát 
jövőre is viselni. Ezeket a t. választmány értésére adva, töb-
biben a társulat alapszabályai értelmében felhivom, hogy kö-
telességéhez képest az emiitett összeütközés alkalmából egye-
sek részéről, különösen a társulati igazgató úrra nézve elő-
fordult minden sérelmet a kath. igazság és szeretet szellemé-
ben orvosoljon, s engem azután ezen orvoslás mikénti fogana-
tosításáról, és eredményéről, ugy is mint a társulat védnökét, 
ugy is mint megyei főpapját, értesitsen. Táplál a remény, hogy 
az elmék megértve egymást, a szivek is hajlandók lesznek bé-
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kére ; mellyet liogy a Szent-István-Társulat, és annak minden 
tagjai egymás közti ugy, mint társadalmi viszonyaikban min-
dig élvezzenek, szivemből óhajtóm; s ezen benső óhajtásomtól 
meghatva, az eltűnő év küszöbéről, mintegy kíséretül a jövő-
be , főpásztori áldásomat adom rátok az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek nevében. Kelt Esztergomban, 1859. dec. 29-én. 
Scitovszky János , bibornok-primás, esztergomi érsek s. k." 

A Szent-István-Társulat választmányának ő eminentiája 
elé terjesztett válasziratát pedig igy : 

„Főmagasságu Bibornok, Herczeg-Primás, Érsek, ke-
gyelmes Védnökünk ! A Szent-István-Társulat f. hó 5-én egy-
begyűlt választmánya Eminentiádnak hozzá m. é. dec. 29-éről 
intézett atyai iratát osztatlan fiúi tisztelettel fogadta, s Emi-
nentiádnak szomorúságában, melly a kérdésben forgó össze-
ütközés alkalmából atyai szivét eltöltötte, teljes mértékben 
részt vesz. Tisztelettel és megnyugvással fogadtuk Eminen-
tiádnak a ,Religio' egyházi és irodalmi lap körül tet t intézke-
dését; melly midőn a társulat mélt. gróf elnökének javaslata 
értelmében feloldozza ama lapot azon korlátok alól, mellyek-
nek az a Szent-István-Társulat kezében, e táraidat szűkebb 
munkássági köréviek tekintetéből alá volt vetve, egyszersmind 
épen ezen feloldozás által mintegy ujolag szentesíti a társulat 
a felsőbbségnek minden ellenzése nélkül, sőt helybenhagyá-
sával megállapított azon elvét : hogy a napi politikai kérdé-
sekbe soha semmi szin alatt nem avatkozik. Megvalljuk, Emi-
nentiád atyai iratában foglalt azon sorok : hogy a társulati 
igazgató ur ,egyedül' Eminentiád, ,mint főpásztora iránti fiúi 
engedelmességből nyilatkozott késznek az igazgatói tisztet 
továbbá is viselni', némi meglepetést okoztak, s azon hatá-
rozatra szolgáltattak alkalmat : hogy Eminentiádnak aláza-
tos fiúi tisztelettel tudomására hozzuk : mikép a társulati 
igazgató urnák igazgatói állása soha kérdésbe nem jö t t , 
discussio tárgya nem volt , az igazgató ur személye, jelleme, 
érdemei mindig kellő elismeréssel emiittettek. sőt ez elis-
merés a jegyzőkönyvben testületi kifejezést is nyert. A vá-
lasztmány hálás elismerésével találkozott Eminentiádnak az 
alapszabályok értelmében hozzá intézett azon felhivása, hogy 
a m. é. dec. 7-iki gyűlésen egyesek részéről előfordult sérel-
meket orvosolja : e felhívást biztosítékul tekintvén arra nézve, 
hogy a társulatnak az associatio természetében rejlő azon 
jogát , hogy statutumai körén belül minden e körbe tar-
tozó dolgokról szabadon, maga rendelkezik, Eminentiád 
tisztelni és sértetlenül fentartani kegyeskedik. Többiben 
az, a mire Eminentiád orvoslást ajánlva czélozni méltóz-
tatik , azon intézkedés u tán , mellyet Eminentiád a „Reli-
gio" lapra nézve tett, véleményünk szerint teljes mértékben 
teljesítve van alelnökünk "/. alatt ide mellékelt azon önkényt 
tet t nyilatkozata által, me Ilynek az ő saját kívánságára 
jegyzőkönyvünkbe igtatását elrendeltük. Fogadja Eminentiád 
atyai közbenjárásáért legalázatosabb fiúi köszönetünket ; hisz-
szük erősen, hogy a béke, mellyet Eminentiád számunkra 
óhajt, s melly után Istenben mi is esengünk, a társulat tagjai 
közt tartós leend, lia mindannyian tiszteletben tartandják 
azon határvonalokat, mellyek közé a társulat azért zárta mun-
kássága körét; mivel belátta, hogy — a mint ez az 1856-iki 
közgyűlésen mondva és helyeselve volt, — a melly pillanat-
ban azokat túllépné, azon pillanatban feloszlásának diplomá-
já t irná alá. A választmány elérzékenyülve Eminentiád azon 

atyai szivteljes jóságán, melly a kegyes irat zárszavaiban 
nyilatkozik, legmélyebb fiúi pietással fogadta újévi főpász-
tori áldását, kérvén a Mindenhatót, hogy még sok újévre 
engedje virradni országunk aranymisés áldornagyának életét, 
mellyre az egyháznak és hazának, különösen pedig a Szent-Ist-
ván-Társulatnak olly nagy szüksége van. Ha meg volt szomo-
ritva Eminentiád, szolgáljon vigasztalásaul : hogy számtalan 
egyházi és hazafiúi érdemeinek koszorújában nem utolsó 
gyöngyként fog ragyogni az utókor előtt az isteni gondvise-
lés azon áldása : miszerint e társulat, tagjainak szilárd, józan 
és áldozatokra kész kath. szelleménél fogva, épen Eminentiád 
védnöksége alatt fejlett ki s nyerte jelenlegi virágzását. Ezek 
után magunkat és a társulatot Eminentiád főpásztori és véd-
nöki kegyeibe és oltalmába ajánlva, legmélyebb tisztelettel 
öröklünk. Pesten, január 5-én, 1860. Eminentiádnak legalá-
zatosabb fiai : a Szent-István-Társulat választmánya." 

NÉMETORSZÁG. (A porosz püspöki-kar föliratának 
vége.) „Mi ugyan azt igen jól tudjuk, hogy a pápa, világi ha-
talmának elvesztése után is pápa maradna." (Épen ugy mint 
a püspökök, káptalanok, egyes kolostorok stb. is megtarta-
nák egyházi jellenöket és papi méltóságukat, habár , jogtala-
nul , minden javaiktól megfosztatnának is.) „ 0 pápa volt már, 
mielőtt világi fejedelem- és uralkodóvá lett. De miután egy-
szer az isteni gondviselés működése által illyenné le t t , és 
századok óta az : a gondviseléstől neki adott világi hatalom 
annyira összeforrott állásával, hogy ez, a világ jelen viszo-
nyai közt, el nem szakittathatik tőle, székének, s az egész 
egyháznak legmélyebb megrázkódtatása nélkül. A világi ha-
talom, egyik támasza lett világhivatásának : függetlenségének 
föntartója, szabadságának oltalmazója, s méltóságának bizto-
sitója. A pápa nem lehet egy olly fejedelem alattvalója, ki 
neki egyliázilag lia. Egy , valamennyi birodalmakat magába 
foglaló egyház főpapja, nem lehet valamelly uralkodónak 
hűbérese- és szolgájává. Apostoli széke, mellyről ő a hitnek, 
erkölcstannak és szentségeknek őseitől átvett egész kincsét, 
valamennyi tartományok számára megőrzi s osztogatja, nem 
állhat idegen földön. Apostoli nyelve, mellynek hatalom ada-
tott , mindenkit tanitani, inteni, és figyelmeztetni, kell hogy 
szabad legyen. Szabadnak kell a karnak lennie, melly az 
egyházi fegyelmet kezelje, és szabadnak a kéznek is arra, hogy 
azt áldásadásra emelje. Ugyanazért kell, hogy világi állására 
nézve, a föld nagyjaival egyenlő méltóságban tűnjék föl. Va-
lamint az Isten kegyelméből uralkodó fejedelmek, ugy ő is 
csupán Istennek lehet alávetve; kinek helytartójául őt mi ka-
tliolikusok e fölött még különösen is tiszteljük." 

„S miért is fosztatnék meg a sz. atya az általa birt világi 
hatalomtól; vagy mi oknál fogva kellene azt megszoritani? 
Milly okot lehetne felhozni, kérdjük az egész világ szine 
előtt, melly egy illyetén kifosztást igazolhatna? Valljon azért 
kellene-e a pápának megszűnnie világi hatalmasságnak lenni, 
mivel volt idő, mellyben nem volt az ; s csak azért kell őt 
országától megfosztani, mert egy illyennel valaha nem birt ? 
Valljon szabad-e a legrégibb trón alapját , a legigazságosabb 
szerzeményt és birtokot, oltalom nélkül zsákmányul engedni 
az erőszaknak? Minő jogszerű (legitim) igazak fognak ugy 
magukbanbiztositékot hordani jövőben! Minden illy jog addig 
fog csak tartani ezentúl, meddig azt a hatalom föntartja : már 
pedig a li a t a 1 o m egyedül időkérdés, és változik az idővel 
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együtt. Vagy talánahóditó jogát fogják ellene érvényesitni ? 
De hisz a pápa ellen nem létezik illy jog. 0 , mindenkora 
béke fejedelme levén, nem viselt háborút. Vagy pedig az 
ujon föltalált czim, az átalános szavazat joga, melly a retteg-
te tésre , s hazugságra alapítva, magát érvényesitni törekszik, 
fog a pápa uralmának meddig tartása fölött határozni? J ó : az 
átalános szavazatjog, e szónak magasabb, és egyedül igaz ér-
telmében, több mint tizenegy század előtt már eldöntötte ezen 
kérdést ; s azt az egész kath. világnak számlálhatlan sokaságú 
szavazói, tizenegy század folyta alat t , egészen a mai napig, 
szakadatlanul megerősítették. A világi hatalom minden elvé-
tele- és csonkításának a pápa irányában, jogtalan erőszakos-
kodás színében kell ennélfogva föltűnnie mindaddig, valamig 
csak történetírás, jog, és törvényes rend fognak a világon lé-
tezni; s minden katholikus akkép fogja azt , mint istenrablást 
(szentségtörést) nézni. S az lenne különösen, még pedig leg-
nagyobb mértékben a nemeslelkü, szelid IX. Pius ellenében ; 
ki túláradó szeretettől ömledező szivében hordozva népét, 
mindenben csupán ennek egész és teljes boldogságát akarja; 
s ki, jóllehet legnagylelkiibb szándékai olly gyalázatosan félre-
ismertettek, és legbölcsebb rendszabályai olly méltatlan gya-
nusitásokkal fogadtattak kívülről, s keserii hálátlanság- és 
árulással háláitattak meg belülről, atyailag fejedelmi jóaka-
ratában meg nem ingatva folytatja kimerithetetlen jótékony-
ságát. Ugyanazért a leghőbb részvéttel is Viseltetnek iránta 
mindazok , kik még tiszteletben tart ják a jogot és törvényes 
rendet ; s a nemeslelkü főpap és fejedelem keseritése- és 
szorongatásának minden legkisebb színe, legmélyebben fogná 
valamennyi katholikusok szivét megsérteni." 

„Ennélfogva mi porosz püspökök, valamennyi megye-
beli híveinkkel együtt , Isten, és az egész világ színe előtt til-
takozunk minden olly rendszabály ellen, melly a pápát a maga 
egész és teljes tekintélyét, világi ugy, mint lelki méltóságát, 
hatalmát és függetlenségét illetőleg, bármilly módon meg-
szorítaná, vagy jogaiban sértené. Mi hatásunk körében soha 
sem fogjuk megengedhetni, s megengedni, hogy egyházunk 
fejének állása korlátoztassék : és ha , mit Isten ne engedjen 
meg, a pápán, és az ő állásán erőszak követtetnék e l , ugy 
semmikép sem fogunk nyugodni s nyugodhatni, valamig csak 
a pápa az ő jogaiba, előbb, vagy utóbb, vissza nem helyezte-
tik , és az erőszakoskodók hatalma (kiknek sorsát, a vala-
mennyi elődeikével azonost, egész biztossággal előre megjó-
soljuk), ismét meg nem semmisittetik. A pápa maradjon ránk 
katholikusokra nézve az, a mi valóban : egy, valamennyi 

nemzetek fölött álló, s kettős lielyezetében (mint feje az egy-
háznak, és fejedelme a meg nem csonkított egyházállamnak, 
mellyet Isten apostoli hivatalának támaszául adott neki), 
szabad és független pápa." 

„Legkegyelmesebb regens-herczeg! Királyi fönségednek 
Istenben boldogult ura atyja, más fejedelmekkel egyetértő-
leg, a székéről letaszított VII. Pius pápá t , miután a szoron-
gatónak karja észak fagyában megmerevült, s a német, külö-
nösen porosz győzedelmek által teljesen megtöretett , több 
évi fogságából trónjára s országába visszavezette. A többi ha-
talmasságokéin kivül porosz küldöttek is voltak ez alkalom-
mal je len, kik a diadalmasan, és az egész egyházállam öröm-
kiáltásai közt visszatért pápát Romába kisérték. III. Fridrik-
Vilmos ez által tanusitá, hogy az igazság-, religio-, s kath. 
alattvalóinak érzelmeire nemesszivü tekintettel volt : s mi azon 
bizalomteljes reménynyel vagyunk eltelve, hogy egy igazsá-
gos atyának nem kevésbbé igazságszerető fia, nem fogja meg-
engedni, hogy IX. Pius az erőszakoskodás és lealacsonyitta-
tás hasonló sorsának menjen eléje. S valamint e végre a se-
regek Ura , ki a királyok és birodalmak sorsát latolja, atyjá-
nak fegyvereit megáldta akkor : ugy fog most, haugyan e hont 
és hadseregét harczra szólitaná valaha, — fiával is lenni a 
csatatéren : s a kath. szivek és imák annál bensőbben fognak 
akkor, hálától eltelve, az ég felé emelkedni; a kath. hadse-
regek pedig annál örömteljesebben harczra kelni, Istennel a 
király- és honért kiizdendők. Magas érzettel fogná minden 
kath. porosz kebelét eltölteni, ha Poroszhonnak lovagias kor-
mányzója, kinek dicsőség környezte sasa, mellén e jeligét vi-
seli : ,Suum cuique', azon egész tekintélyével, melly a porosz 
nagyhatalom irányában az európai népek családja által elis-
mertetik, a fejedelmek tanácsában közremunkáland arra, hogy 
a pápának is meghagyassék az, a mi — több, mint ezer év óta 
övé. Mi megragadjuk ez alkalmat, hogy kir. fönséged iránt 
először fejezzük ki a mi, s minden megyebeli hiveink közös 
és legtiszteletteljesebb hódolatát, s leghívebb ragaszkodá-
sát ; mellyel maradunk kir. fönségednek legalázatosb- és en-
gedelmesbjei. Köln, Trier , Münster , Paderborn, Posen, Bo-
roszló, Pelplin, Frauenburg. Novemberben, 1859." Aláírva: 
„Geissei János cardinalis, kölni érsek ; Arnoldi Vilmos, trieri 
püspök; Müller János-György, münsteri püspök; Martin 
Konrád, paderborni püspök ; Przylusky Leo, posen- és gne-
seni érsek ; Förster Henrik, boroszlói herczeg-püspök ; Mar-
witz János , kulmi püspök; Geritz Ambrus-József, erme-
landi piispök." 

ELŐFIZETÉSI HERDETES. 
A ^Religio1 - kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi es. k. postahivataloknál; helybeliektől 

Pesten is elí'ogadtatik az előfizetés a Beimel- és K o z m a - f é l e nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési dij egész évre, postán járatással 10 frt 50 kr , félévre 5 frt 2 5 kr; helyben egész 
évre 9 frt 8 0 kr , félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 18G0. 



PESTEN, Januarius 18. 5. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint ké t szer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- é s Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Unió, s disunio Erdélyben. — Káromko-
dás elleni egyletek. II. (Folytat.) — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarország-, és Austriából. 

Unio, s disunio Erdélyben. 
(Egyháztörténelmi tanulmányaimból.) 

Az erdélyi oláhság unio- s disuniojának kér-
dése , az erre vonatkozó történelmi kutforrások hiá-
nya s hibái miat t , csupán egy-két pontra nézve lé-
vén kellő világosságba helyezve: e nagy fontosságú 
történelmi kérdésnek nagy részint igen sötét pontjai 
némileg bár , csupán ugy lesznek felvilágosithatók, 
mint ha valamelly, sötétségben álló, s csak egy-két 
fényoldallal biró nagy alkotmány, az által nyer ki-
sebb-nagyobb világosságot, hogy a körötte kisebb-
nagyobb távolban fekvő, s világosabb tárgyakból né-
hány fénysugár a sötét oklalu nagy alkotmányra 
sugárzik. Ez indokból, és illy körülmények közt, ki 
az erdélyi unio s disunio kérdésének felvilágosítása 
végett egy-két levél-, vagy könyvtárból gyűjtöge-
tett néhány adattal merne nyiltan föllépni; az egye-
temes egyház- és világtörténelmet pedig előre tanul-
mányozni, s ezekből meriteni fénysugarakat és vilá-
gító pontokat elmulasztaná: az , egy ide vonatkozó, 
összefüggő, okadatolt, kritikailag biztos és tanu-
ságteljes történelem helyett, csak fölületes, alaptalan, 
és tanulság nélküli forgács-eszméket nyújtana olva-
sóinak; ezeknek, és a nagy fontosságú történelmi 
kérdés-, valamint a szent uniónak is, nem kis há-
trányára. 

Az erdélyi unio s disunio kérdését felvilágosító 
fénysugarakat , s ama világosabb történelmi ponto-
ka t , mellyek a kérdéses tárgyat mintegy környe-
zik és felvilágosítani képesek : dióhéjben , tájékozá-
sul , előrebocsátandóknak vél tük, mielőtt a részlete-
ket felhordanék. Illyetén világító pontokul, és fény-
sugarakul nézhetők legelőször az , u n i o , s d i s u n i o ' 
szavak ; mellyek elseje R o m á h o z , az egység és 
egyesség gondviseletileg fölmerült középpontjához; 
utóbbika pedig Konstantinápolyhoz, az egyenetlen-
ség és szerteszóratás pontjához vezetvén : egyfelől a 

11-ik, sőt a 9-ik század középéig kell visszahatol-
nunk, hogy az erdélyi nem egyesült oláhok törté-
nelmének első vezérszálait ujjaink közé szorítva, a 
csomót egészen korunkig legombolyithassuk ; más-
felől , ha igaz, hogy az erdélyi oláhság bár egy ré-
sze , a Traján császár által Közép-Daciába szállított 
romai telepek maradványa ; mellyeknek egyik, 
vagyis keresztény része , romai pórnyelvet, ker. val-
lást és latin ritust hozott magával : u g y görög-egye-
sült oláhinkra nézve azon kérdés merülhetvén fel, 
hogy a latin szertartású romai telepitvények mai 
maradványai közé, honnan , és mikor származott a 
görög szertartás? e szempontból, történelmi vizsgá-
lódásunknak, a 4 - 5 - , sőt 2-ik század elején kell 
kezdődnie. Továbbá : 

Minthogy a nyugoti romai birodalomnak az 
5-ik század közepe után történt felbomlása, és a ke-
leti birodalomnak már azelőtti keletkezése és sok 
hányattatásai, u g y szinte a 4-ik század vége felé, 
s az 5-ik közepéig megtartott I. konstantinápolyi, 
ephesusi és chalcedoni egyetemes zsinatok némelly 
kanonainak következtében, — a romai eredetű s latin 
szertartású erdélyi oláhok is, az emiitett birodalmi 
változások némelly fejleményei s egyházi kanonok 
miatt , előbb ugyan a görög szertartásra, később, las-
sankint, a görög szakadásra is átvergődtek, átkény-
szerittettek : eme világtörténelmi fejlemények, nem 
egy oldalról képesek, az erdélyi egyesült és nem-
egyesült oláhság borongó történelmét földeríteni. 

Bolgár-oláhország népei- s királyaira, Roma- és 
Konstantinápolynak, a 4-ik és 7-ik, a 11—13-ik 
századokbani politikai s vallási befolyása, tagad-
hatatlan történelmi tény. Ámde Bolgár-oláhország 
Erdélylyel, nem csak szomszédság, és több izbeni, 
számos bevándorlások és telepedések következté-
ben, összeköttetésbejött; hanem az erdélyi oláh püs-
pökök rendesen a moldva-oláh-országi metropolitá-
tól szenteltetvén föl: e metropoliták, ugy szinte az 
achridai bolgár metropoliták is, valamint Cerularius 
idejében a schismának ujabb kitörésére, ugy a floren-
czi zsinatban a szakadárság ismételt megszünte-
tése végett , hatályosan működtek. Mi által a fö-



nebb emiitett bolgár-oláh nemzetiség, politikai, s 
unitus és nem unitus, vallásegyházi viszonyaiból, 
az erdélyi u n i ó és d i s u n i o kérdése nem csekély 
világosságot nyerhet, és nyer is. 

De még a 19 romai provinciáju, három nagy 
dioecesisből állott egységes Il lyricumnak, eleitől 
fogva a romai patriarchaság alá tartozottnak, később 
két ielé szakasztása; és még később,a két illyricumi 
dioecesisből alakult keleti Illyricumnak a romai pa-
triarchaság alóli jogtalan elvonása, és a konstanti-
nápolyi patriarchaság hatósága alá erőszakolása is 
ollyatén történelmi tényékül rémlenek, mellyekből 
tisztábban kiviláglik, hogy az erdélyi oláhokkal ve-
gyül t régibb és ujabb népek, majd mint a byzanti 
görög birodalomhoz tartozók, majd mint ,Ecclesiae 
in barbaricis provinciis constitutae', a byzanti püs-
pökségből konstantinápolyi patriarchaságra fölver-
gődött patriarchák alá tétettek, és erőszakoltattak: 
honnan nem csak szertartási, hanem vallási lénye-
ges változatok is keletkeztek Erdélyben. 

Ha a történelemből olvassuk, hogy a 4-ik szá-
zad végén, a Traján és Aurelián császárok Daciái-
nak egy szent püspöke, és apostola, a különböző 
nemzetü daciai népek azonegy vallásának ügyében 
nem a közelebbi, byzanti, egyszerű, s a heracleai 
metropolitának még kevéssel azelőtt alávetett (mert 
csak később emeltetett patriarchal méltóságra) püs-
pökhez, hanem Romába utazott; a 10-ik század kö-
zepe felé pedig egy erdélyi magyar vezér már nem 
Romából, hanem Konsantinápolyból hozott magával 
görög barátot erdélyi püspökül : ez események is 
valószínűen arra mutatnak, hogy az erdélyi olá-
hok előbb ugyan latin, később görög ritusu, romai 
katholikusok valának. Ellenben ha a konstantiná-
polyi szakadár görögöknek, miután ott a török bi-
rodalom feltűnt, a 15-ik század közepe után, Moldva-
oláh országokrai szineskedő befolyásukat olvassuk; 
sőt azt is tudjuk, hogy a 17-ik százád vége felé 
még egy jerusalemi szakadár patriarcha is jónak 
vélte, kobor küldönczök által az erdélyi oláhokra 
hatni: nem ok nélkül következtethetjük, hogy e 
kísérletek,az unió rontására,sa disunio terjesztése- és 
szilárdítására czéloztak, a szláv liturgiái nyelv bevé-
tele által is. 

Ha meg tudjuk mutatni, hogy az ipek-karlo-
viczi szerb patriarcha-érsekek, a 17-ik század végén, 
és a 18-ikban is, csábitószerzetesek által, az erdélyi 
egyesülteket a szakadárságba visszadönteni, s a sza-
kadárokat a szakadásban megrögzöttebbekké tenni 
törekedtek, és cyrill betűket ajánlgattak az oláhok-

nak régi latin betűk helyett : e tények- és környeze-
tekből is , nem kis világosság derül az erdélyi unió 
s disunio kérdésére. 

Az orosz czári udvarnak, Moldva-s Oláh-ország-
ra nehézkedett védnöksége, egész korunkig, valamint 
Erdélyben épitett temploma is, — az erdélyi uniónak 
talán nem előnyére, s a disunionak is talán nem hát-
rányára szolgált. 

A két Magyarhonban, az unio s disunio törté-
nelme nem kis felvilágosítást nyer azon szempon-
tokra ügyeletből, hogy a 10-ik század közepe felé I. 
Gyula erdélyi vezér, egyesült görög barátot hoza 
püspökül Gyulafejérvárra ; magyar királyaink pedig 
a romai széknek megigérték, hogy országainkban, 
tehát Erdélyben is, a szakadárokat nem pártfogolni, 
hanem az egyességre vezetni törekedendnek. A 17-ik 
század közepén ellenben az alba-juliai ( vagy , mint 
oláhaink nevezik, belgrádi) erdélyi szakadár metro-
palita, Magyarhon részére munkácsi püspökül Par-
theniust szentelte föl; a 18-ik század közepe után 
pedig az erdélyi szakadár papoknak megtiltatott, 
Oláh-, és Moldva-országok püspökeitől fólszentelést 
nyerni; s e végett , kormányilag utaltattak a budai 
szakadár püspökhez. Továbbá: 

Az erdélyi oláh népnek lutheranizálása is némi-
leg meg lőn kisértve a 16-ik század közepe felé. De 
még a reformált fejedelmek-, superintendensek-, és 
reform, statustól, az oláh nyelv, mint liturgiái nyelv 
megparancsolásának kedvezésével is czélba vett, azu-
tán rettegtetésekkel erőszakolt uniálása sem sikerült 
az oláhoknak a Calvin-féle vallásfelekezettel. Az ide-
vonatkozó világos történelmi tények, igen jellemző, 
s kiáltó szint és fényt vetnek az unio kérdésére. 

A romai katholika (egyetemes) világegyház, 
kezdet óta törekedett arra, hogy a romai eredetű, er-
délyi oláhok, a latin szertartásban megmaradjanak; 
s miután, a viharos körülmények miatt görög szer-
tartásra mentek á t , hogy ennek szabad megtartása 
mellett, az egyetemes romai egyház hitében megszi-
lárduljanak; a szakadár hitre csábítottak pedig, az 
egység pontjához, visszatérittessenek: meghagyva 
nekik mindig nem latin liturgiái könyveiket, és 
nem hitellenes szokásaikat. Ide vonatkoznak a 2-ik 
században élt Soterius pápa-, s elődjeinek fáradalmai 
s áldozatai,mellyeket azok tőnek (Socrates bizonyítása 
szerint) „fratribus, inMetallis constitutis", az erdélyi 
érezbányákra kárhoztatott keresztények javára. Ide 
vonatkoznak nem csak Nicetas-, Daciák apostolának 
Romába tett utazásai: hanem a 4-ik században élt 
Damasus pápa intézkedései is, a bolgárországi, vagy 
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moesiai egyházakra nézve ; s az apostoli vicariusi 
rangra állandóan emelt salonichi (thessalonicai) püs-
pökök: kik a 13 provinciáju két nagy dioecesisben, 
az 5-ik század óta k e l e t i Illyricumban, a romai 
pápák nevében, tehát Erdélyre nézve is, Jogható-
ságot gyakoroltak : ezt a b y z a n t i patriarcha-püs-
pökök tolakodása ellen is, főleg Leo Isaurus császár 
ideje-, vagyis a 8-ik század elejétől fogva u g y , a 
hogy lehetett, védelmezvén. Ide tartoznak a 13-ik 
század elejétől fogva korunkig, 3-, és 13-ik Incze, 
11-dik Kelemen, és több pápák fáradalmai. 

A keleti szakadárság különféle korszakaiban, a 
kevés egyesült oláhok Erdélyben szintúgy, mint 
Magyarhonban, és Moldvában a milkovi, s más oláh-
honi latin püspökségekben, ezeknek közvetlen jogha-
tósága alatt voltak. Néha meg a latin püspök jog-
hatósága alatti görög szertartású vicariusok kormány -
zák a megfogyatkozott egyesült oláhokat és nera-
oláhokat is. 

Honunkban, az austriai fejedelmek pártfogása 
mellett, az oláh unió a romai kath. egyházzal, a 
17-ik századvégén létrejönni kezdvén : ezek számára, 
az erdélyi latin püspöktől független, s az esztergomi 
primás-metropolitának alárendelt oláh püspökség ál-
líttatott fel. Az erdélyi csekélyebb számú oláhoknak 
pedig, — kik ekkor a szakadárságban visszamarad-
tak , és azóta különböző befolyások alatt, majd meg-
sokasultak, majd leapadtak, — kormányilag, majd 
vicarius, majd administrator, majd püspökség en-
gedményeztetett. — Az egyesült erdélyi oláhok a 
mult század közepe előtt, a már régebben nyert 
politikai s egyházi előnyeikben, országgyülésileg is 
megerősíttettek; és korunkban , az előbbi századok-
ban létezett majd unitus, majd disunitus érsekség, és 
több püspökségek (kolostori püspökségek értendők) 
helyet t , mellyek az idők viharaiban eltünedeztek, 
uj egyesült érsekség, és suffragán püspökségekkel 
diszeskedő metropolia lőn visszaállítva. Mindezekre 
a romai pápaság, az Apostoli Fölségek, némelly 
esztergomi érsekek, és néhány tudós buzgó jezui-
ták áldásosán működtek; s adni fogja Isten, hogy 
Erdélyre nézve is minél előbb, az u j metropolia 
szilárdulása által valósuljanak, és tudós pályamun-
kák és értekezések által teljesüljenek, sz. Jeromos 
szép szavai: „ut capite constitute, schismatis tol-
latur occasio." (Vége köv.) 

? ? 

Káromkodás elleni egyletek. 
H. (Folytat.) 

Mert csekély véleményem szerint, sokkal inkább 
képes az embert a rossztól visszahúzni szivének 
azon eltökélése, mellynél fogva elhatározza ma-
gá t , a legközelebbi jövőben erősen kerülni a rosz-
szat, mint sem azon fájdalma, mellynek erejé-
vel legközelebbi múltjának eséseit megbánja. Már 
most, ha a káromkodás elleni t ag , a maga minden-
napi ajtatosságát csak este végzi el : ez alkalommal 
a bevégzett napon át netalán elkövetett káromkodá-
sok megbánására, e g é s z h a s z o n n a l indítja föl 
magában a töredelmes b á n a t o t ; mert mintegy fris 
emlékezetében vannak még azon esései, mellyek el-
kerülésére emlékezteti őt, épen akkor folyamatban 
levő, egyleti imája. Ámde az ezen esti imádságot kö-
vetendő napra nézve, n e m e g é s z h a s z o n n a l in-
díttatnék föl a jó fogadás is. Nem egész haszonnal, 
mondom ; csak részletessel : a mennyiben tudnillik 
ama fogadás fölinditása, az akkori pillanatban jóra 
buzdítaná a bánkódót. Ugyanis az esti imádságra egy 
egész hosszú éj következvén, ennek huzama mintegy 
elfeledteti a taggal reggelig, mit fogadott légyen az 
előtte mult estve végzett imádságában. Ekkép az 
egész éjszaka által sokat veszt ruganyosságából az 
esteli fogadás; és a mennyit veszt ruganyosságából, 
annyit veszt hasznából is. Azonban, ha csekély néze-
tem szerint, nem csak este, hanem reggel is végez-
tetnék az ajtatosság: akkor amaz emiitett ruganyos-
ság a reggel végzendő ima mellett tökéletesen föl-
élesztetik, és helyreállittatik; visszakapja működő ere-
jé t , melly az éjszaka által föl volt függesztve. í g y 
az estvéli ajtatosság csak olly módon fog tökéletes 
hasznot hozni, ha a tag reggel ismét előbbi napjá-
nak eséseit megbánja, s a megkezdett napnak Isten 
kedve szerinti eltöltésére, a káromkodás kerülésére 
újból erős fogadást tesz. 

Ezekből tehát kiderül, miszerint a káromkodás 
elleni egylet czéljának elérésére nem lenne elégséges, 
ha a tagok csak este végeznék egyleti ajtatosságukat. 
S z ü k s é g e s az e s t v é l i ajtatosság: mivel ekkor 
hasznos a jövő napra vonatkozó erős fogadás meg-
tevése ; de még hasznosabb, mivel czélszerübb, és 
hathatósabb, az azon estét megelőző nap eséseinek 
m e g b á n á s a . — S z ü k s é g e s a r e g g e l i ajtatos-
ság; mivel ekkor hasznos, az előbbi nap káromkodá-
sainak megbánása: de még hasznosabb, mivel czél-
szerübb és hathatósabb , ama f o g a d á s megtevése, 
miszerint a tag a már megkezdett napon, egész erő-



vei ovakodni akar a káromkodástól. — Mivel azon-
ban a nap is hosszú, és a sokféle foglalkozás és baj 
megannyi káromkodási kisértetbe hozza a társulati 
tagot: czélszerünek, sőt szükségesnek is gondolnám, 
hogy a tag d é l b e n i s köteles legyen olly Mi-
atyánkot és Üdvözletet mondani. Hiszen úgyis kö-
telesek vagyunk akár a déli harangszóhoz , akár az 
ebédhez imádkozni ; nem nagy fáradság tehát, a ká-
romkodás elleni törekvésből, még egy Miatyánkot 
és Üdvözletet is hozzáadni. Vagy , hogy ismét enge-
dékenyebb legyek, legalább az ebéd után különben is 
mondandó Miatyánkot és Üdvözletet kellene ama sza-
kaszokkal bővítve, ebéd után elimádkozni. — Ez által 
a reggel fölgerjesztett bánat és fogadás ismét vissza-
kapja szükséges ruganyosságát; melly, gyarló ter-
mészetünknél fogva, lehetetlen, hogy egy egész hosszú 
nap folytában el ne lankadjon. í g y az egyleti tag 
a mint az ebédtől u j táplálékot, és erőt kap a 
maga dolgának folytatásához és bevégzéséhez : ugy 
egyszersmind a társulati ima által újra fölbuzditta-
tik terhes lelki kötelességeinek teljesítésére, külö-
nösen a káromkodás szorgalmas kerülésére. 

V a g y , ha talán sokalnád nyájas olvasó! az e 
szakaszokkal bővített Miatyánk- és Üdvözletnek reg-
gel, délben és este végzendő ismételését: ugy kérd-
lek téged , miért nem sokallod azon annyira elter-
jedt szokást, mellynél fogva, hogy valamiről meg ne 
feledkezzél, kendőd csücskéjére talán épen ma ko-
rán reggel gombot kötöttél ? Nemde mielőtt e gombot 
kötötted volna, egy rád várakozó olly dolog el nem 
napolható bevégzése jutott eszedbe, mellyet sehogy 
sem akarnál elmulasztani? Mivel pedig gyarló em-
beri természetednél fogva igen is jól ismered fe-
ledékenységedet, tartasz tőle; s azért mindjárt reggel 
olly intőtársat akartál magadnak szerezni, ki téged 
egész nap emlékeztessen sürgős munkád bevégzésére. 
S valóban, valamint e parányi csücskegomb sok em-
bert megmentett már nem csak a szorult helyzettől, 
vagy szégyentől, hanem talán nagy veszedelemtől is: 
u g y neked is szép szolgálatot fog az tenni. Ha 
ugyanis reggel használod a kendőt, ennek gombja 
érinti kezedet, és ez érintés szokatlansága eszedbe 
juttat ja munkádat. Ha délben használod, ismét figyel-
meztet ; ha délután, akkor is meg fog inteni, hogy 
meg ne feledkezzél. Ha pedig utoljára este éreznéd 
meg a gombot, akkor is vagy már megnyugtatva fo-
god érzeni magad az ő intésére, és szolgálatáért kö-
szönetül fölszabadítod őt szoros helyzetéből ; vagy, 
ha netalán mindakkoráig ügyedről megfeledkeztél 
volna, a gomb sürgetni fogja, h o g y , ha lehet, még 

a legutolsó pillanatot is ragadd meg , és sietve siess 
az elmulasztottak lehető helyrehozására. Szintilly 
intőtársat ajánlok én egész napra a káromkodástól 
elszokni akaró gyarló embernek : h o g y , ha többször 
nem, legalább háromszor napjában imádkozza el a 
Miatyánkot, és Üdvözletet ama bővített módon. A 
hányszor ekkép fog imádkozni, mindannyiszor érin-
teni fogja nyelvét ama háromszoros szakasz ; mind-
annyiszor érinteni fogja szivét, és emlékezetét is 
ama fontos gondolat és fogadás, melly ama szaka-
szoknál fogva őt sz. czéljára egész nap emlékeztesse, 
s ösztönözze. 

3) Az alsóbb osztályú embereknek ez elegendő. 
De a m i v e l t e b b e k n e k még valamit mondanék. 
A jobb felfogású embereknek, az értelmesebbek- és 
miveltebbeknek több szükséges. Ugyanis tapasztal-
j u k , hogy minél értelmesebb, eszesebb és világiasan 
okosabb a káromkodó ember, annál czifrább, kere-
settebb és borzasztóbb szitkokra vetemedik. Mint-
hogy tehát a káromkodás posványába mélyebben 
sülyedt a kevésbbé mivelt, vagy egészen egyszerű em-
bernél : élesebb, és mélyebben ható fegyverre is van 
szüksége, mint ennek, hogy rossz szokását legyőzze. 
S épen ő, felfogása miatt emennél képesebb is azt 
szemmel tartani s követni, mit én neki ajánlhatónak 
vélek. Az ő szivére, s értelmére nem hat elegendőkép, 
vagy jobban szólva, szivét nem elégíti ki tökélete-
sen ama szakaszok csupa ismételése; neki jó volna 
némi b á n k ó d ó , s f o g a d ó f o h á s z o k a t is csa-
tolni amaz ismételéshez, a Miatyánk- és Üdvözletbe 
szőve. Teszem, ezt: ,Mi Atyánk! ki vagy mennyek-
ben , szenteltessék a te neved! Szenteltessék a te ne-
ved ! Szenteltessék a te neved ! . . . Oh Istenem ! milly 
magasztos és dicsőséges a te szent neved ! Az angya-
lok és szentek a mennyekben , és a jámborok e föl-
dön , nem győznek téged eléggé dicsérni s áldani, 
mondván: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene ! 
telve az ég és föld az ő szent nevének dicsőségével ! . . . 
És én, háládatlan teremtmény, nem féltem olly sok-
szor becsteleniteni a te legszentségesebb nevedet; 
azt káromkodással, szitkozódással megbántani! Oh 
szánom, bánom gyalázatos bűneimet! Fogadom erő-
sen, hogy soha többé káromkodással nem akarlak 
megbántani; különösen ma fogok vigyázni magam-
r a : hogy legszentebb nevedet tiszteletben tartsam. 
Szenteltessék a te neved ! Szenteltessék a te neved ! 
Szenteltessék a te neved! Jöjjön te országod' stb. — 
,Üdvözlégy Mária ! . . . s áldott a te méhednek gyü-
mölcse , Jézus! Áldott a te méhednek gyümölcse, 
Jézus! Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Oh 



37 »«-— 

édes Jézusom ! a te hatalmas neved előtt az égiek, 
földiek és pokolbeliek térdei meghajolnak. Nekem is 
imádnom és dicsőítenem kellett volna szent nevedet. 
És én, méltatlan gyermek, nem rettegtem, azt sok-
féle káromlással megbecsteleniteni, megbántani ! Oh 
szánom, és bánom szivem mélyéből minden szitkozó-
dásimat ; és erősen fogadom neked, hogy soha többé 
ugy meg nem bántalak ! Csak te is , boldogságos szűz 
Anya ! segíts engem nagy pártfogásoddal, hogy 
szent Fiad nevét illőleg tisztelhessem; mert áldott a 
t,e méhednek gyümölcse, Jézus ! Áldott a te méhed-
nek gyümölcse, Jézus! Áldott a te méhednek gyü-
mölcse , Jézus ! Asszonyunk' s tb . . . . 

Magától értetődik, hogy e szavakhoz nem kell 
magát a jobb tehetségű tagnak kötnie; csak körül-
belül illynemü fohászokkal bővítse imádságát: hogy 
igy ajtatossága annál nagyobb hatást gyakoroljon 
szivére. Hiszen jó indulata fog neki eszébe, s nyel-
vére sokféle olly fohászt juttatni : mert valamint a 
káromkodó szavakban találékonyabb az ő esze az 
együgyüénél , ugy találékonyabb lesz majd a jó fo-
hászokban már-már javuló szive is. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es kir. Apostoli Fölsége m. évi dec. 26-án kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva , Dr. V i r á g Mihály pécsi kanonokot b o l i 
czimz. apáttá , D o b s z a y Antal pécsvárosi plébánost pedig o d o n i 
cziraz. préposttá méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

VÁCZ , januárhó 2-án. Midőn a magyar Sión egyes főbb 
helyeiről lelki élvezet- és benső épüléssel szemléljük kath. 
közlönyünk becses hasábjain a hitélet ékes virágait, mellye-
ket az Ur sz. szőllejéből, avatott kezek a nyilvánosságnak al-
kalmilag bemutatni buzgólkodnak : épen nincs okunk nekünk, 
váczi hiveknek, a lélekemelő fényes te t tek, és magasztosan 
buzditó példák láttára pirulnunk ; mintha mi a harczoló anya-
szentegyháznak csak olly meddő, hithideg részecskéjét ké-
peznők. Sőt inkább az emiitett hitéleti tudósítások mint meg-
annyi erősen hívó hang buzdit bennünket, hogy, ne ugyan 
öndicséretünkre, mellyre sem érdemünk, sem vágyunk nincs, 
hanem a Magasságbeli dicséretének nevelésére, ker. szerény-
séggel fölmutassunk néhány kedves jelenséget arra nézve : 
miszerint az üdvözítő liithezi tántorithatlan ragaszkodás-, és 
annak sz. kivánalmai szives betöltésére nézve mi is méltó utó-
dai igyekszünk lenni jámbor, hitbuzgó eleinknek, s igy hü 
fiai a romai kath. szentegyháznak. -— Az adventi szent időtől, 
mint az egyházi év kezdetétől, véve föl tudósításunk fonalát, 
azt a ker. áhítat és hitbuzgóság példás nyilvánulásai teszik 
előttünk feledhetlenekké. A liivek ezrei szivökre vévén az 
egyház komoly leczkéjét : ,az éj elmúlt, s a nap elérkezett ; 
tehát vessük el a sötétség cselekedeteit, és öltözzünk a vilá-
gosság fegyverébe' ; epedő vágygyal, és sz. vetélkedéssel ra-
gadták meg a kinálkozó üdvös alkalmat, hogy leikeiket a törede-
lem kegyelemforrásánál a föld vétkes salakjaitól megtisztitva, 

méltókép ünnepelhessék az isteni Megváltó születésének sz. 
emlékét. — A hajnali sz.-miséken, az egyház bölcsőjéből ha-
gyományilag leszármazó eme magasztos isteni-tiszteleten, a 
liivek szintolly nagy számmal, mint igazán épületes buzgó-
ság- , és kedvesen öszhangzó szent énekléssel vettek részt. 
A karácsony-éjféli sz.-misén, valamint másnap , a nagy ünne-
pen , mélt. főpásztorunk és Krisztusban kedves atyánk, teljes 
egyházi segédlet mellett, szivemelő buzgalommal mutatá be 
az Urnák az uj-szövetség imádandó áldozatát; midőn a jám-
bor hivekkel zsúfolásig megtelt főtemplomunk, és abban az 
égiekkel foglalkozók áliitatos figyelme, vajmi jó benyomást 
tet t bensőnkre : főkép a jelen korban, midőn sok katliolikus 
is , az isteni-tiszteletet haszontalan külsőség-, és untató szer-
tartásnak tekintvén, vagy csak r i tkán, talán sátoros ünne-
peken, vagy épen soha sem látogatja az Urnák házait! Kü-
lönben városunk kath. községének mindinkább emelkedő hit-
életét csak természetszerűnek , és könnyen fölfoghatónak te-
kinthetjük : mert nem lehet az máskép o t t , hol maga a lelkes 
és kegyesszivü főpásztor, alárendelt buzgó papjai környeze-
tében , az isteni ige s jó példa csudahatásu kettős szövétneké-
vel őrködik és világol Krisztus titkos nyája fölött. Különösen 
milly lelki épülésére s benső örömére válik a világ hitetlen 
elveitől még el nem kábitott hivő seregnek a ritkább, és an-
nál jelentékenyebb alkalom , midőn az örök élet igéit annak 
atyai ajkairól hallhatja s tanulmányozhatja , kit a Szentlélek 
rendelt az egyház kormányára : alig szükség bővebben fölem-
líteni azok előtt, kik, mint lelkipásztorok, az illy püspöki ke-
netteljes sz. beszédek u tán , személyes tanúi voltak a lelki 
megindulás-, és komoly magábaszállásnak, mellyet azok a jó-
akaratú hallgatók buzgó szivében olly gazdagon gyümölcsöz-
tek! A közel mult Karácsony első napján mi is szerencsések 
valánk, ez állitásnak nagy igazságáról szives örömmel bőveb-
ben meggyőződni ; midőn szeretett főpásztorunk, itteni rövid 
lelki kormánya óta már negyedszer állott föl a szent-székre, 
édes anyanyelvünkön a jelen volt szép sokaságnak az élet 
üdvkenyerét megtörni. Rövid, de velős sz. beszédében meg-
mutatta , kik örülhetnek igazán a ker. katliolikusok közül az 
isteni Megváltó eljövetelének. Melly tételt a 2-ik részben 
ellenkező oldalról taglalgatva, szivünk közérzelmeit leghűb-
ben tolmácsolta, midőn jelen korunk szerencsétlen erkölcsi 
hibáit apostoli erély- és atyai részvéttel fölemlitve, és sújtva, 
a talán hasonló vétkek szánandó rabjai t , a ker. töredelem ér-
zetére inditani törekedett. Erősen liiszszük, miszerint a főpász-
tori buzgalommal hirdetett, és egy, a hivek örök boldogságá-
ért dobogó szivből eredett szent igék, nem hangzottak el a 
pusztában kiáltónak szavaként ; hanem azok a kegyes atyát és 
buzgó főpapot áldó hivek kebelében üdvös viszliangra, ter-
mékeny földre találandnak ! — Az édes hazánk több egyház-
megyéjében divatozó sz. szokás , az év utolsó napjának alko-
nyán közös, buzgó imákban leróni a Magasságbeli iránt szi-
vünk hálaadóját, s a szerencsésen átélt időszakon áliitatos 
elmélkedések közt még egyszer végigpillantani, — püspöki 
székhelyünkön is dicsérendő buzgósággal megtartatik. Igen, 
a leáldozott év sz. Sylvester estvéjén bazilikánk ünnepélyes 
komolysággal szóló ércznyelvei a jámbor hivek jelentékeny 
sokaságát gyüjték egybe, az évek, s minden áldások hatal-
mas Ura iránti hála édes kötelességének teljesítésére. Az 
isteni-tiszteletet ünnepélyesen megnyitó, szépen öszhangzó 
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nép-ének u tán , ft. M ü 11 e r Mihály, prépost, kanonok, és 
váez-alvárosi plébános u r , az alkalom fontossága-, s nagy-
szerűségéhez illő sz! beszédben, az Isten iránti hála s re-
mény érzelmeit, a mult és következő évre vonatkozólag, is-
meretes szónoki tehetségével keblünkben nem kis mértékben 
fokozá; s átalában e jelentékeny alkalommal is fényes bizony-
ságát adá ama rólai közvélemény- és elismerésnek : miszerint 
sz. hivatása fontos kötelességeinek teljesitésében dicséretes 
buzgalmát s erélyét, előrehaladt tisztes életkorától korán sem 
engedi lankasztatni. A sz. beszéd utáni hálaadó isteni-tisztele-
tet ismét mélt. püspökünk tar tot ta , a Tárkányi vezérkönyvé-
ben előirt mód és rend szerint ; végre azt a kedves dallamu 
magyar sz. ének : ,Oh szép Jézus ! ez u j esztendőben légy hí-
veiddel' zárá be. Ennek szívbeli viszhangoztatásában ér véget 
közlésem is ; azon erős meggyőződésben levén isteni hitünk-
kel : miszerint ha az Üdvözitő ez uj évben is velünk lesz, ugy 
legboldogabbak leendünk. Q. 

POZSONY, januárhó 9-én. (Lord S t u a r t , két scotiai 
család tagjainak megtérése.) A két család, mellyről emlitést 
tenni kivánok, 1848-ik évi septemberhó elején költözött vá-
rosunkba Prágából, hol szinte néhány évet töltött. A nyolcz 
tagból álló két gróíl család, egy házban lakván, miveltsége, 
emberszeretete, s az ügyefogyottak fölsegitése, és nyájassága 
által a főbb rangú aristocratia-, papság-, és minden polgáriso-
dott világgal csak hamar megismerkedvén, azóta barátságos 
egyetértésben, és épületesen társalkodik. A két család feje, 
lord S t u a r t Sobieski-János , és Károly-Eduard , buzgó ka-
tholikusok lévén, s minden hétköz-, vasárnap- és ünnepeken a 
nyilvános isteni-tiszteletre, sőt a délutáni ajtatosságokra is 
családjok kath. tagjaival együtt megjelenvén, s a sz. gyónást 
évenkint többször elvégezvén, minden városbeli hiveknek a 
legjobb és épületesebb példát adták eddig, és máig folytono-
san adják. Mind a két család fejének az angol főegyházhoz 
tartozó akatholikus neje volt ugyan : de a jó Isten, kinek ke-
gyelme határt nem ismer, és ki minden eltévedt, vagy más 
hitben született, de az igazságot őszintén kereső hivet felvi-
lágosítani szokott, az öregebb gróf hitvesét, született K e n -
d a l l d 'Austrey Georgine-t, még a mult évben Birmingham-
ban , hova egészsége helyreállittatása végett szülőihez férjé-
vel együtt visszatért, a kath. egyház kebelébe visszavezette. 
Ő tudnillik lerázva a kora ifjúság óta belécsepegtetett előíté-
letek bilincseit, és legyőzve a mellékes érdekek, s rokonok-
liozi vonzódás által torlasztott akadályokat, Newman ismert 
tudós oratoriumi lelkész által oktatva, az egyedül üdvözitő 
hitet elfogadta; s példája által a Pozsonyban létező két só-
gorrokonát is utánozására buzditá. E példa az Isten kegyelme 
által istápolva, olly sikerrel hatott az emiitett, és itt tartóz-
kodó sógorhölgyekre, hogy az egyik, tudnillik lady de la 
P o e r - B e r e s f o r d Erzsébet, gróf Poer-Beresford János-, 
az irlandi parlament egykori elnöke-, s irlandi pairnek haja-
don leánya, életének 74-ik évében, miután a hosszabb idő óta 
folytatott társalgás és ollykori szende vitatkozások után , té-
vedéséről meggyőződvén, s az igazságot elismervén, beteg-
ágyában eddigi hitéről lemondott, s a kath. hitvallást több 
tanuk előtt (nővére Beresford Anna grófné, ennek fé r je , az 
emiitett lord Stuart Károly-Eduard, és gyermekei jelenlété-
ben letette) gyónást végzett , és megáldozván, folyó hó 8-án 
12 óra körül, a kath. szentegyház kebelébe visszatért. Sőt 

minthogy betegsége növekedett, más nap, azaz : folyó hó 9-én, 
az utolsó-kenet szentségében is részesülni kivánt ; melly ki-
vánata teljesíttetett is. A megtért beteg grófnőt ismerősei s 
rokonai napjában többbször meglátogatni szokván, a beteg 
minden alkalommal örömmel nyilatkozik, hogy soha életében 
nem tapasztalt annyi lelki nyugalmat, megelégedést, és Isten 
iránti bizodalmat, mint mióta annak szent hitére tért. Mint-
hogy pedig sem annak, a ki ültet, sem annak, a ki öntöz, nem 
tulajdonithatni az érdemet, hanem egyedül Istené a dicsőség: 
legyen áldott az ő szent neve ; s ad ja , miszerint a nemes csa-
ládnak még hátra levő harmadik tagja is ugyanazon szeren-
csében és lelki nyugalomban mielőbb részesülhessen ! Ch. 

E G E R , jan. 8-án. Érdekesnek tartjuk a magyar kath. 
lelkészi kar tudomására jut tatni , mikép itt a méltán szeretett 
jeles szónok-, O r o s z Ádám egerszalóki alesperes- és plé-
bánostól egy nagyböjti beszédfolyam van sajtó alatt; melly 
már jövő hó eléjén 40 a. é. krral megszerezhető, s a ránk 
következő b ö j t i s z e n t i d ő b e n h a s z n á l h a t ó l e s z . 
Előleges tájékozásul legyen szabad annyit mondanunk, hogy 
szerző Jézus hét szavát vévén alapul, mind az ügyes berende-
zés-, illetőleg fölosztás-, mind a szabatos, ékes, kenetes kidol-
gozás-, mind pedig az eszmék eredetiségében, egészen hü ma-
radt magához, és magasztalt nevéhez. A hét szent beszédhez 
„a lialhatlanság vigasza" czim alatt még egy gyöngéd szép-
ségekkel teljes halotti beszéd is van csatolva, melly a füzet 
érdekességét nagyban emeli. — Kik e müvet birni óhajtják, 
sziveskedjenek a fönirt összeg bérmentes beküldésével mi-
előbb akár az illető egyházmegyei hivatalokhoz, mellyek erre 
nézve ezennel egész tisztelettel fölkéretnek, akár az egri 
nyomda fölügyelőjéhez, akár végre alulirotthoz, mint a mü 
kiadójához fordulni, ki a mielőbbi pontos szétküldést köte-
lességének fogja tartani. Ihász Gábor , 

vall. finöveldei igazgató. 

BECS, jan. 15-én. A bécsi hivatalos lap imént hozza 
azon tudósitást, miszerint ő cs. kir. Apostoli Fölsége laibachi 
herczeg-püspökké Dr. W i d m e r Bertalan udvari főkáplánt 
és szertartót, a sz. Ágostonról nevezett fensőbb képző-intézet 
első igazgatóját méltóztatott kinevezni. Az ujon kinevezett 
herczeg-püspök, tiszteletbeli kanonoka volt a laibachi székes 
káptalannak. 

•—- A Severin-egylet központi bizottmánya ujolag zarán-
doki utazást tervez a Szent-földre. Programmját a napokban 
tette közé ; melly szerint azok, kik a húsvéti sz. napokat az 
Ur kínszenvedése által megszentelt városban akarják tölteni, 
magukat legfölebb febr. 20-ikáig bejelenteni kéretnek Bécsben 
(Stadt, Ballgasse. Nr. 930). Az utazási költség, osztálykülönb-
ség nélkül, 525 frtra van a. é. határozva (ezüstben 350 a. tal-
lér) ; s febr. 20-ig leteendő. Az elutazás Triestből mart. 11-én 
történik ; s körül-belül két hónap van a zarándoklatra szánva. 
Nők nem vétethetnek föl. 

— A bécsi fm. bibornok-érseknek hiveihez intézett fő-
pásztori körlevele f. évi jan. 1-ről, az ,Oesterr. Volksfreund' mel-
lett , ,Der Papst und Italien' czim alatt külön lenyomatban is 
megjelenvén, azt, az idő komoly viszonyainál fogva kétsze-
res jelentősége miatt, egész terjedelmében közöljük. 

„Egy súlyos megpróbáltatásokkal teljes esztendő véget 
ér t ; s az ujon kezdődőnek nem szivesen vett örökségül bo-
nyodalmakat hagy há t ra , mellyek meg nem oldattak, vesze-
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delmeket, mellyek nincsenek eltávolitva. Az ingadozások és 
küzdelmek, valamint az emberi szívben, ugy az emberi társa-
ságban sem hiányoztak soha. De a viták hordereje igen kü-
lönbözik egymástól : a mint tudnillik az emberi életet vezérlő 
elvek, vagy pedig csupán azok alkalmazása forog kérdésben. 
Jelenleg azonban mindazon alapelvek, mellyek elismerésétől 
az emberi-nem méltósága, s az emberi társadalona'jólléte függ, 
vita tárgyaivá lőnek ; s a pártok, mellyek a fönállónak rom-
jaiból akarnak maguknak birodalmat alkotni, tervszerüleg oda 
munkálnak, hogy a magasabb meggyőződéseket megrázkód-
tassák, s az erkölcsi igazságok minden hirdetését félrema-
gyarázzák. Tizenegy év előtt nyilvánossá lett, milly mélyen alá 
van a talaj ásva. Fél Europa közel látszott már az összeroska-
dáshoz állni : azonban még jókor összeszedte magát mégis : 
és a rend ujolag visszatért. De azalatt, hogy a kifáradt népek 
évek hosszú során tartó békére számitottak, uj tünemény lőn 
szemlélhetővé. Ha egy köztársaság, mellyben a főszerepet 
Danton és Robespierre játszották, a forradalmi ügyet kizsák-
mányolta, ez egészen természetes vo l t . . . Fejedelmek, kik 
öröklött trónokon ültek, illyesmivel soha sem foglalkoztak. 
Még a nagy hódító is, ki a nyugoti császárságot megujithatni 
reményié, méltósága alattinak t a r t á , ellenfele ellen ama fé-
lelmes erőket részére fölidézni, mellyeket Francziaországban 
megfékezett. Ő egyedül fegyverrel küzdött. Most azonban egy 
olly kormány, melly 1849-ben Austria nagylelkűségét tapasz-
talta , az olasz nemzetiség nevében, nyíltan kezdte a forra-
dalmi elveket vallani, s a népek jogának hadat izenni. E mel-
lett a lázítás minden eszközei mesterileg lőnek mozgásba téve: 
a követségek az összeesküvés középpontjaivá lőnek; s pénz-, és 
izgatással dolgoztak azon fejedelmek megbuktatásán, kiknél a 
béke és barátság követeiül voltak meghatalmazva. Egy maga-
sabb trónról ezen eljárás először csak hallgatag felbátoritás-, 
később nyilvános helyeslésben is részesittetett. Ama mélység 
fölé, mellyet a népjogon ejtett szakitás tár t föl, sokkép ér-
telmezhető szavak csillogó leplét igyekeztek boritni. Illy 
módon fejlődtek ki az utóbbi nyáron történt események. A béke 
váratlan gyorsasággal lépett közbe. De mig a hadseregek 
fegyvereik leövezésével foglalkoznak, az összeesküvők m ű v ö -
k e t növekedő vakmerőséggel folytatják. Nem titkolt bátori-
tás- és segélyben részesülve , élőkre olly férfit helyeztek, kit 
a népjoggal űzött nyilvános guny következtében, mellyet 
elkövetett, egész Európának el kellene ítélnie. S mégis azt 
merik az összegyűlt Európától várni, hogy azon elveket, 
mellyeket ezen ember Florenczben tetté érlelt , ünnepélyes 
elismerésével fogja megerősitni !" 

„Az isteni gondviselés intézkedései által, Olaszhonban 
egy állam lőn alapítva, melly az emberiség örök végzeteivel 
különös összeköttetésben áll. Azon állam ez, melly az egyház fe-
jének külső állását, illetőleg függetlenségét biztosítja, s ez által 
neki, a politikai szaggatottság és vetélkedések közepette, vala-
mennyi fejedelmek és népek irányában, ezekbizodalmára egyen-
lő jogot nyújt. Ez az egyházállam. Már a mult évi aprilhó 30-án 
utaltam azon veszélyekre, mellyekkel a kitörő háború az apos-
tolok fejedelmének örökségét fonyegette : mert világos volt, 
hogy a fegyveres közbenjárás, melly a felforgatási terv kivi-
telére megajánltatott , visszahatását a pápai államra is szük-
ségkép kitérj esztendi : hacsak a seregek Urának tetszeni 
nem fog, az austriai hadseregek fegyvereit győzedelemre se-

gitni. A királyok Királya olly balesetek közbejöttét engedte 
meg, mellyekre visszaemlékeztünkben kikutathatlan tanácsait 
mi fájdalommal ugyan, de azért mégis rendithetetlen bizoda-
lommal imádjuk. A felforgatás azonnal kitűzte zászlóját a pápai 
államban. Perugiában ugyan el lőn a lázadás nyomva : de a 
legatiókban teljes diadalra jutott ; s egészen a jelen pillanatig 
nem kiméi sem erőszakot, sem csábitást,hogy magát a tovább 
nyomulhatásra fölfegyverezze. Eleinte várni lehetett, hogy a 
villafrancai szerződés a lázadásra fékezőleg fog hatni. Midőn e 
remény tűnni kezdett, sept. 21-én nyilvános imákat rendeltem 
meg, hogy a sz. atya, s az apostolok fejedelmének öröksége 
részére, a Magasságbelinek oltalmáért esedezzünk. Azonban 
a fellegek mindig sűrűbben torlódnak össze; s mindig határo-
zattabban lépnek előtérbe ama tervek, mellyek már február-
hóban is meglehetősen érthetőleg valának kifejezve. Amaz 
állapotot, mellyet a forradalom javára eszközlött interventio 
hozott létre, szándék ollyanul nyilvánítani, mellyet nem sza-
bad érinteni többé; s ekkép a sz.-széket először is a legatioktól 
akarják megfosztani. Mit mégis nem valamelly erőszak színé-
ben , hanem akkép kívánnak feltüntetni, mint bölcs kiegyen-
lítést a kath. egyház valódi java, s a polgárisodás igényei közt. 
A pápát nem csupán államaitól akarják megfosztani, hanem 
az ezen államokra igényt tartó j o g á t ó l is; és azon elveket, 
mellyeket ez eljárás igazolására fölállitani szándék, egész Eu-
ropa helyeslésével kívánják megerősitettekül látni. Ez által a 
bonyodalom hordereje tágabb tért nyer. A forradalom a pápai 
államot megtámadva, nem csupán e, vagy ama fejedelemnek, 
hanem az egész katholika egyháznak dobja oda a kihivó kez-
tyüt : mivel ekkép Isten földi országának azon védbástyáját 
ingatja meg, melly épen a mostani államrendszer irányában 
a legnélkülözhetlenebb ; s kétszáz millió katholikusnak van 
joga és hivatása, hogy ezt tétetni ne engedje. Mig azonban a 
rablás szépítésére olly elvek hirdettetnek, mellyek következetes 
életbe-léptetése szükségkép minden törvényes rendet meg-
semmisít, — a támadás a kath. egyház határain kívülre is ter-
j ed : mivel az mindenkit é r , ki az egyesek és népek közti 
békés közlekedés föltételeit méltányolni tud ja , s a keresz-
tény erkölcsi törvényt főbb java, és sérthetetlen szentélye 
gyanánt kész elismerni." 

„Az egyháznak ugyan az államélet kérdéseihez, mint 
illyenekhez, nincs köze : de azért hivatása neki, nem csak a 
h i t zsinórmértékét, hanem a szabad t e v é k e n y s é g tör-
vényét is hirdetni, s azt minden liánykódások és viharok közt 
rendületlenül védni. Ennél fogva az egyháznak kötelessége, 
minden olly t é v e d é s e k e t , mellyek következtében a köteles-
ségérzet tévútra vezettetik, vagy meghamisittatik, azokul, a 
mik valóban, kimutatni ; akár vannak azok az államélet kér-
déseivel összefüggésben, akár nincsenek. Minél tágabb a tér 
melly re az igazság elferditésének hordereje kihat, annál ha-
tározottabban kell az egyháznak ellene szavát fölemelnie. Bár-
milly torzképét használják is föl a jog- és kötelességnek, a ha-
talmas pártok jelszavukul; bármint igyekeznek is a földnek ha-
talmasai, terveik kivitelére, azt ápolni, és kizsákmányolni: 
az egyház, hasonlón az Üdvözitő nagy előkövetéhez, azt 
mondja: ,Neked ezt nem szabad tenned'! Nem is tart ja ke-
vésbbé dicsőnek, a s z e r e t e t törvénye miatt szenvedni ül-
döztetést, mint azt , ha ezt a h i t miatt tűri; mivel az, ki a 
keresztény erkölcsi törvényt megtagadja, a k e r e s z t é n y -
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s é g e t tagadja meg*) ; vagy pedig nem tud ja , mit tesz." 
(Folytattatik.) 

Könyvárusi hirdetések. 

Megjelent , és Pesten E g g e n b e r g e r Ferdinand, magyar 
akadémiai könyvárusnál kapható : 

,VITA P E T R I KLOBUSITZKY de eadem, Metropoli-
tanarum Colocensis et Bacsiensis Ecclesiarum Canonice Uni-
tarum Archi-Episcopi; quam conscripsit T h o m a s B e d -
c s u l a , Abbas S. Catharinae de Sharen-Grád, Metropol. Co-
locensis Ecclesiae Cantor Canonicus.' Nyomatott Kalocsán, 
1859. N. 8-r. 379 lap. Ara , fűzve borítékban: 2 frtosztr . ért. 

• ) Azért, mit eddig honi lapjaink nem igen tettek T mi vagyunk 
kénytelenek ama ráfogás ellen lehető legerélyesebben tiltakozni, mely-
lyel egy ,keresztény', és ,evangeliumi' nevet viselő hitfelekezet szó-
vivője , merészkedett a m a g y a r t átalában , mint Krisztustagadót, a 
világ előtt megbélyegezni, midőn egy bécsi lapban azt irta (v. ö.,Pester 
Lloyd.' 1859. Nr. 286.) felőle, tehát rólunk is, kik szinte magyarok va-
gyunk : „Der Magyar . . . . liebt sein Land, seine Nationalität m e h r 
a l s d i e M e n s c h h e i t , mehr als die Freiheit, mehr als sich selbst, 
m e h r a l s G o t t , und seine S e l i g k e i t ! " (,A m a g y a r . . . . job-
ban szereti hónát, nemzetiségét, m i n t a z e m b e r i s é g e t , job-
ban , mint a szabadságot, jobban , mint önmagát, jobban , mint 1 s-
t e n t és ü d v ö s s é g é t.') Nem szólunk a logikátlan , és igy észel-
leni föltevésről, melly a r é s z t az egésznél, k i s e b b e t a nagyobbnál 
többre becsülni jogosnak tarthatja ; s mellynél fogva az e g y é n is föl 
van szabaditva , magát, a részt, jobban szeretni , mint a családot, 
családját jobban , mint az egész nemzetet stb., ekkép minden önzésnek 
tág ajtót nyitva : csupán keresztényi szempontból elemezzük e monda-
to t , Krisztus urunk ama szavainak ellenében, mellyek minden k e -
r e s z t é n y s é g n e k alapját, mert a l e g e l s ő és fő törvényt ké-
pezik : „Szeressed a te uradat Istenedet egész szivedből, egész lelked-
ből , és minden értelmedből. Ez a l e g f ő b b és első parancsolat." 
(Mát. 22, 37.) Az , ki ezen törvényt megvetve , az I s t e n és e m b e -
r i s é g iránti viszonyainak más , ellenkező törvényt tud és mer sza-
bályozóul kitűzni, az megtagadta hitét , a kereszténységet, és vele 
isteni szerzőjét, Krisztus Jézust. Mi azon utálatos ráfogás ellen, mint-
ha szintolly vallást követnénk, mint minőt gr. Z a y ur fönebbi czikké-
ben,a magyarokénak állit, minden jó kath. magyar nevében ezennel til-
takozunk, és azt magunktól elutasítjuk: melly tettünket még bővebben 
is indokolandjuk. Ha pedig az , mit a gróf ur állit , bár nem egész ho-
nunkra, de ennek csak tetemesb részére nézve is v a 1 ó : ugy tagadhatat-
lan, miszerint honunkban a k e r e s z t é n y s é g , az emberiséget egye-
dül boldogitani képes világvallás, és vele a ker. c i v i l i s a t i o legmé-
lyebb alapjaiban van megtámadva, s fenyegettetik veszélylyel : s akkor 
ne csudáljuk, ha az ,unus contra omnes'- féle eljárás (mert a keresztény-
ség és ennek áldásai, az egész emberi-nemnek közös java) ennek ellen-
kezőjét idézi föl a nagy többségnél. S z e r k. 

Megjelent , és H a r t l e b e n K. A. pesti könyvkereskedé-
sében kapható : 

,MAGYARORSZÁG VÉDASSZONYA! Egyházi beszé-
dek Boldogs. Szűz Mária minden ünnepére, magyar egyházi 
énekekkel, példákkal és képpel. P e s t , I860.' 8-r. 144 1. 
(Hartleben K. A. bizománya.) Ára, fűzve : 80 kr. a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Ő s z e n t s é g e s z á m á r a : 

Nagyváradról: Nmélt. és ft. S z a n i s z l ó Fe-
rencz, püspök ur . . . . . 

Ft. G y ő r f f y László, cz. püsp. és nagy-prépost 
„ S c h w a r c z l Ferencz, n.-vár. kanonok 
„ F o g a r a s y Mihály, cz. püsp. és kanonok . 
„ M o l n á r Mihály, kanonok 
„ Gr. H a 11 e r Ferencz, kanonok 
„ J u n á k István, kanonok . . . . 
„ H a r c s a r i k György, kanonok . 
„ C s o r n á k Emmanuel, kanonok 
„ R a c s e k János, kanonok . . . . 
„ N o g á 11 János, kanonok . . . , 

Nt. K o m h o f f e r Leopold, pn. aligazgató 
„ F r i n t Mihály, pn. lelkiatya 
„ D á n i e l Imre, hittanár . . . . 
„ V i n t e r h a l t e r Antal, hittanár 
„ A n d r á s y János, hittanár . . . . 
„ F e 1 e y János, tan. felügyelő 
„ P á l l János, káptalani karpap 
„ P a u l o v i e s Imre, megyei számvevő . 
,, H a l i á r s z k y Mátyás, szentegyházi szónok 
,. V i n k l e r József, irodaigazgató 
„ O r b á n József, sz.-széki jegyző . 
„ P a p p Ferencz, szertartó . 
„ P a l o t a y László, levéltárnok 
„ T r e l e t z k y József, v.-olaszi plébános 
„ Z s u g á n János, v.-olaszi káplán 
„ K u c s o v s z k y Lajos, v.-olaszi káplán 

Ft. B a l á z s János , cz. k. apáczák káplánja 
„ B a y e r György, n.-váradi plébános . 

T. cz. B a y e r Borbála . . . . . 
„ „ P o d h r á c z k y Rezső, képezdei tanár 
„ „ G ö n d ö c s Isván p. urad. javak igazgatója 
,, ,, D e z s ő Szaniszló püsp. javak aligazgatója 
„ „ K u b i n s z k y Lajos, püspöks. ügyvéd 
„ „ Dr. S z i j József, püsp. ügyvéd . 
„ „ C s a t h ó Dániel, pénztárnok 
„ „ L i n d e n m a y e r József, udv- gondnok . 

102 arany. 
10 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 

tall. (2 frt.) 
húszas, 
tall. (1 frt.) 
arany. 

tall. (4 frt.) 
arany. 

5 frt. 
5 „ 
5 „ 
1 » 
1 arany. 
1 „ 
1 ,, 
3 „ 
5 f r t . 
5 „ 
1 arany. 
2 frt 
1 „ 

Összesen 192 arany, 29 frt bankjegyekben, és 8 frt ezüst *). 

*) Illető helyre már el is küldetett. 

EEÖEIZETESI HIRDETÉS. 
A , R e l i g i o 4 kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 

Pesten is elfogadtatik az előfizetés a Beimel- és K o z m a - f é l e nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési díj egész évre, postán járatással 10 frt 50 k r , félévre 5 frt 2 5 kr ; helyben egész 
évre 9 frt 80 k r , félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Januarius 21. 6 I Félév. 1860. 

RELIGIO. 
K A T I I . E G Y H Á Z I , S I E O D A L M I F O L Y Ó I K A T . 

Megjelenik e lap lietenkint ké t szer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij f é l évre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Precibus unitis. — Káromkodás elleni 
egyletek. II. (Vége.) — Ultramontanismus. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Austria-, Olasz- és Német-
országból. 

Precibus unitis. 
„Etenim sederunt principes, et adver-

sum me loquebantur : servus autem tuus 
exercebatur in iustificationibus tuis." 

(Psalm. 118, 23.) 

Ha elég egy hatalomszó ősi jogok megingatá-
sára, sőt megdöntésére: akkor sz. atyánk irigyelt 
birtoka már azon határok közé van szorítva, mellyek, 
mint az oraeulum mondá, hatalmához illőbbek ; nem 
csak, de azt növelni, dicsőíteni is fogják!? A ,chri-
stianissimus', merő fiúi tiszteletből, ,ave rex' módra 
arczulcsapja a sz. atyát; s Europa békéje nevében szó-
lítja fel, hogy fejleszszen le tiarájáról legalább egy 
koronát; sőt ő , a ,christianissimus', a haeresissel fog 
kezet: hogy a jogok gunyjára, sikerithesse csupa jó-
akaratban gyökeredző tervét. A koczka igy el volna 
vetve Krisztusnak legerősebb jogszálakkal keresz-
tülszőtt köntöse fölött. — De még pereg az kétes tán-
czában a játéktáblán ; még nem dőlt el : nem bizo-
nyos tehát , kié lesz a kétes nyeremény! Mert a 
legfőbb tényező nem határozott; nem szólt még 
közbe a hatalom, mellynek mindenható karja sújt-
ha t , és emelhet. Csak az emberek tevék meg, a mit 
tenni akartak; onnan fölülről még nincs meg a 
sanctio. Bízzunk azért ; de bízzunk imádkozva ! 

Mint minden lelki kincs, melly az isteni Meg-
váltó sz. vérének végtelen árán szereztetett, az egy-
ház saját ja: ugy övé az i m á n a k is csudás ereje; 
mellyben maga Krisztus urunk is olly sokszor kere-
sett vigaszt, és lelt gyógyir t szeretetteljes szivének 
a hálátlan emberiség által vétkesen ütött sebeire. 
I m a , és k i t a r t á s volt mindenkor az egyház győ-
zelmének nemes eszköze : imából merítette az erőt a 
jótéteményeiről megfeledkezett halandók bűnös fegy-
verei ellen ; s kitartása által hullottak ezek megtom-
pulva a sátánt tipró lábakhoz : ki rabbilincsbe szorítva 
bá r , vad hánykolódásával gyakran megrázkódtatja 
a földet, és az őt kinzó lángokból romboló tüzet 

gyújtva, hivei keblében vészfellegeket látszik össze-
tornyositani az egyház fölött.. . . Azonban az egyház 
imáin, még mindig megtört pártütő hatalma. 

Imádkozzunk tehát; nem kérdezve sokáig: me-
rő politikához tartozik-e, a sz. a tyánk birtoka iránti 
jogkérdés? Nekünk elegendő tudni ,hogy sz. atyánk 
s z e n v e d ! Nemes szivének szenvedése annál kín-
zóbb, mert a töviskoronát nem i s m e r t ellenei fon-
ták : hanem azt olly kéz nyomta reá , melly gyön-
géd , de színlelt simogatás közt igyekszik a hét hal-
mon emelkedett, szelid és legrégibb trónt megdön-
teni ; talán igy vélvén saját ját , a még egy évtizedest 
sem, megszilárdíthatni. „Sí inimicus fecisset.. . . sed 
tu homo unanimis!" — Nincs, mit titkolni: elleneink 
e fölött örvendhetnek; ésnyiltan bevallhatjuk, hogy 
sebünk nagy ! De e seb nemes ; mivel azt a gyer-
meki kegyelet nyitotta szivünkön, melly szenved; 
látva a kedves atya szenvedéseit. Ne is tapogassa 
szivét, megtudandó, ha valljon van-e benne még 
szikrája a hitéletnek? ne tapogassa az , ki érzéket-
len tud lenni akkor , midőn ezen atya fájdalma vég-
telen, mint a tenger. Imádkozzunk tehát enyhület-
ért szent atyánk-, és igy saját részünkre is; gúnyol-
ják bár szivünk e kegyeletteljes ömlengését. Isten-
hez, és nem emberhez emeljük imádkozó kezeinket; 
mint gyermekek imádkozunk atyánkért : ebben nincs 
mit szégyenlenünk 

Imádkozzunk, hogy legyen bennünk h o n s z e -
r e t e t : de t i s z t a , és r e n d e z e t t . Ne szóljon az a 
sziv nemes érzelmeiről, kinek keblében nem honol 
az érzelmek egyik legnemesbike, — a hazaszeretet. 
Korcs fajzat az, mellynek szive nem dobog fel ma-
gasan e szóra: nemzet, és haza. S azért nevetséges, 
vagy gonosz minden cosmopolitai közönyösség. Csak 
egy jócosmopolitismus van : és ez,a szivünkbe irt, s 
az egyház által érvényesitett felebaráti szeretet. De 
ezen, bármilly magasztos érzetnek sem lehet a vilá-
got olly átölelő hatalma, hogy jótékonyságaiban 
egyenlőn részesithetne mindenkit, a világ minden 
zugában. Korlátolt itt is az emberi erő ; szűkebb ha-
tárokkal körülirt a tehetség: és azért elég, ha hazája 
javát őszinte lélekkel igyekszik fólebbfokozni. Érje 



—O 42 «<-

el e szeretet, ha lehet, legfőbb fokát ! Hiszen szebb 
szeretet a sziv földi érzelmei közt nem lehet, mint 
ama szeretet, melly a honért, az édes hazáért lángol 
az emberi mellben. — De a valódi szeretetnem v a k ; 
nem becsül az semmitértéke f ö l ö t t ; különösen tár-
gyainak köréből nem zár ki ollyasmit, mi talán be-
csesebb még a honnál is.... Ne zuduljon föl ellenünk, 
ha ki e szavakat olvassa; higyje meg, a hon iránti 
szeretete nem nagyobb a miénknél; nem tisztább, 
mint melly keblünket melengeti: de nyíltan kimond-
j u k , hogy ismerünk még nagyobb jó t , mint minő a 
haza; ismerünk magasabb szeretetet, mint melly csak 
e földi honnak, habár dicső, de e tekintetben még 
mindig szük, határai közé van zárva. Szemünk nem 
csak e világra van függesztve ; lelkünk magasabbra 
repül: Isten szeretetében dicsőül meg hazánk sze-
relme ; s a hit szárnyain hozzuk le égből az azt meg-
illető fénykört. 

Isten, és a hit, magasabb, mint a föld, magaszto-
sabb , mint ennek egy része, — a hon. A honnak 
ugyan áldott porából vétetett szivünk : de Istentől 
származott halhatlan szellemünk. Ugyanazért legyen 
a sziv a hazáé: de ne kívánja bármilly körülmények 
közt, hogy miatta Istenről, egyházáról feledkezzék 
meg lelkünk. A hon bölcsőnk, és majdan sirunk is, 
melly ápol és el takar: de az égi haza a he ly , melly, 
ha a földi el takart , keblébe örökre befogad. Szép a 
hon, mellynek áldásos intézményei által zarándok-
iásunk alatt lelkünk örök üdvére érlelődik: de épen 
azért csak eszköz marad midig; végczél az nem le-
het. Igen, a haza szül bennünket, s áraszt el áldásai-
val rövid vándorlatunkban: de a hit ujjászüli örökre 
lelkünket, s legfőbb javához vezérli, — Istenhez. Pe-
dig : „nihil nasci profuit, nisi redimi profuisset." Rab-
lánczokat a földi hazában is nyögve csörögtet az 
ember; de mit érne e , bár mint értett , szabad haza, 
ha nem volna h i t , mellynek hatalma a lélek békóit, 
a biint zúzza szét? Kinek nincs hite, kinek szeretete 
az isteniben nem tisztult meg, az ne mondja, hogy 
szereti a hazát. Csalódik: ő csak a hasznot szereti 
belőle, és abban önmagát. Csak a hit emelkedik, 
emelkedhetik tul az érzékin, tul minden önérdeken, 
s tekinti illő magaslatról a hon becsét, szépségeit. 
Csak a hit birja kellően felvilágosítani a helyzetet, 
mellyet a honban elfoglalunk, és önt belénk erőt, 
tiszta kezekkel, szentül teljesíteni honpolgári kötel-
münket. V a g y ha hit nélkül is gerjednénk nagy és 
dicső tettekre, higyük el , csak ö s z t ö n az, mint a 
többi, mellyről tevékenysége pillanatában nincs 
tiszta tudatunk; és azért nincs is teljes érdeme. Illy 

öntudatlan vonzalom csak levegőt verdes, és lármát 
üt : a hit az, melly az örök léttel fűzvén egybe a 
földi hont, hős tettekre hevül. 

Hunyadi hatalmas karjai a vallásos meggyő-
ződés ereje által törték össze a rabigát; honfitársai 
hadi erényéért zúgtak ellene; szeplőtelen honszerete-
tének ármány, fekete cselszövény volt bére : honnan 
szivta e hős az erő t , melly lesujtá elleneit? Talán e 
földből,melly vérétszomjazá? Nem! hanem a hitből, 
mellynek jelvényét Capistran dicső csatáiban előtte 
hordozá. És s z e r e t e t t , de azért nem i m á d o t t 
hazánk, mikor volt dicsőbb ? Akkor-e, midőn vallá-
sos volt , és érdekét egybefüzé Isten- és egyházának 
érdekével ; vagy mikor majdnem kárörömmel nézi 
az egyház sz. jogainak vakmerő megtámadtatását ? 
Azon egyházét, mellynek anyai hü vezérletemellett 
lépett már kisdedkorában nemzetünk a nagy népek 
döntő hatalmú sorába. 

Ha e honból, melly ben élnem, halnom kellene, 
száműz a sors: széles e világon találhatok még he-
l y e t , hova fejem lehajthatom; és vihetek magammal 
kedves hazámból egy maroknyi földet, mellyet, 
megőrizve szivemben a honszerelmet, hálás csókja-
immal áraszthatok el , és könyeimmel áztathatok. 
Ámde a léleknek csak egy hazája van ; mellyből ha 
száműzetem, mindenütt minden csak kín, és gyötre-
lem. Ki tehát bántaná hitemet, melly lelkem hazá-
jába vezérel, és abban föntart engem, kivált melly 
hitet a haza, mint j ó t , elismert, sőt a melly hit ne-
velheti csak nagyra e hazát is : az ellenségem saját 
hazámban; és ne mondja, hogy szereti a hazát. Az 
megfertőzteti e szent nevezetet, és vakmerően nyul 
honfitársa szivébe. Hitért folyt és lélekért, nem a 
hazáért, az isteni vér; habár az Isten f ia , hónáért is 
könyezett. Keresni jött, a m i elveszett: először ugyan 
honfitársait, Izrael fiait: de egyszersmind a földnek 
többi nemzeteit is. Példát adott i g y , minő a rende-
zett honszeretet. Szerette hazáját: de több volt előtte 
a lélek, mint ellene fellázadt, s mégis szeretett ho-
nának képzelt dicsősége, s fénye. Eszének dőre tán-
czában mondhatja tehát csak valaki: több a földi 
haza, mint Isten, lélek, és örök üdvösség. Ám le-
gyen , a kinek tetszik, csak holtig ember, csak földi 
hazájában keresztény; mi hiszünk holtunk után is 
még életet, és e honon kivül is reméljük üdvét 
lelkünknek. 

Meggyőződésünk szerint a lélek több, mint a 
test; több az örökkévalóság, mint e hervatag élet; 
Isten több, mintáz emberek; több az ég, mint a hon: 
és igy szeretetünknek is magasztosabb tárgya Isten, 



hit és egyház, mint bármelly földi nagyság, mint a 
hon, és bármelly hatalom. És nincs is kétség benne, 
hogy ha ollyan lehetne a nemzet, melly földi érde-
keit ellentétbe tudná hozni Isten-, hit-, és egyházam-
mal, s e kettő közt kellene választanom : hitem jelé-
hez nyúlnék, a kereszthez ; tévedő honom fölött pedig 
sirnék keserű könyeket. És igy olly körülmények 
közt i s , minők most zudulnak fel h i tünk, és annak 
fénye , dicsősége ellen , nyiltan kimondom, tetszik 
másnak, vagy nem, szent meggyőződésemet ; hogy 
minden katholikus köteles, fenyegetett egyháza 
ügyét felkarolni; mert hitünk és üdvünk hü őre 
fölött, és ügyében emberek Ítélnek, kik csak gyáva-
ságunk mellett bitorolhatnak maguknak illy ha-
talmat, és keseríthetik az életet. Hisz lia a hon 
setét felhői alatt gyász az élet, gyász a lét : mit 
mondjak olly életről, melly lelkünk fejedelmé-
nek, önvétkünk által is, porba tiport tekintélye, 
egyház- és hitünk meggyaláztatása mellett t eng? 
Ki ne fogna örvendeni, ha a keserített hon ér-
dekében, hü hazafi emel bátor szót? Ne harapja tehát 
senki ajkai t , ha más ezt megvetett Istene és hite 
mellett teszi. E honnak jói esett, vészteljes időkben, az 
egyház fejének nagylelkű segélye : valljon nem vol-
na-e most e honnak szava az egyház ügye mellett, 
midőn gyermekei gyámolító karjaira szorul ? A gyer-
meki tiszteletlenség- és megfeledkezésnek következ-
ményei, az irás és népek tanúsága szerint, borzasztók. 
Isten mentse meg a hont e bűntől , s annak tűznél 
emésztőbb átkaitól. Imádkozzunk tehát , liogy lán-
goljon a honszeretet : de ne higye ez, hogy kedves 
lehessen áldozata, mellyet a hit ellenére tesz az ol-
tárra . . . Félek, hogy illy áldozatban sok lehet, mi, 
mint Kainéban, nem tetszhetnék az Urnák ; és talán 
testvér-élet is oltatnék ki, melly az ég bosszúját hivja 
le. — Isten-, és egyházának ügye legyen tehát édes 
mindnyájunknak, kik katholikusok vagyunk , szent 
ügye; mert ha ügyünk más, mint Istené, s mint ügye 
egyházának : félek, hogy távol van még a boldog-
ság , távol a k o r , mellyért forró imádság eped száz-
ezrek ajakán ! 

Imádkozzunk végre, hogy erősbüljön mindin-
kább a meggyőződés, és legyenek biztosak a hivek, 
miszerint habár csonkulna is az egyház fejének külha-
talma: erkölcsi erejét ellenei még nem törik meg. 
Csak a földi f é n y , melly őt környezi, van azok ha-
talmában ; a mit istenit Istentől kapott, bitor kéz nem 
törpitheti meg. A pápa pápa fogna maradni még Ro-
mán kivül is; és mennyből származott hatalma, örök 
ifjúságában fogja mutatni életerejét szintúgy, mint 

mutatkozott az ezredév óta a Vaticannak általa meg-
dicsőült termeiben. Hisz az egykori katakombákban 
lappangó , s hiveivel elvérzett pápa szintolly hatal-
mas volt, mint voltak a későbbiek, kik az égnek reájok 
bizott végtelen értékű kincseit, mint jogos fejedel-
mek , mulandó csillámmal övezték körül. Fájdalom ! 
nem először történik illy bűnös merény ! De nem is 
utoljára fog történni: hogy a vakmerő gőg Isten 
hatalmas karjain megszégyenül. Tehát nem is annyi-
ra maga a szándéklott tény keseríti lelkünket, mint 
inkább a szellem bánt , melly illy tényeket sugall. 
A tény maga nem uj ; de illy szellem ellen küzdeni 
kell: mert végképeni pusztulás fenyegeti a legszentebb 
jogokat, ha azoknak illyetén eltapodása, erélyes el-
lenmondás nélkül valósulhat. A finomított ököljog 
lenne döntő sulyu ismét a népek kényes életének 
érzékeny mérlegében, ha az erős a védtelent talán 
jogosabb, mint minő az övé, javától, Europa szeme-
láttára foszthatná meg. Vigyázzanak a nemzetek, 
mellyek illy jogtalansághoz most szívélyesen segéd-
kezet nyújtanak , nehogy szintilly módon rájok ke-
rüljön a sor, talán épen akkor, midőn az ekkép nyert 
zsákmányon osztozni, vagy abból hasznot húzni 
akarnak. Jó volna megemlékezni illy ügyben, nem 
csak arról , hogy : ,m a 1 e p a r t a m a l e d i 1 a b u n-
t u r ' ; hanem arról is, h o g y : „ q u i n o n h a b e t , e t 
q u o d h a b e t , a u f e r e t u r a b eo." —Ámbár pe-
dig a pápa, isteni hatalma, birodalma megcsonkítá-
sának esetében, magában véve, nem kisebbülne : de 
vannak gyöngéd lelkűek, kik féltékenyen tekinte-
nek körül illynemü kísérletek után azt illetőleg is. 
Nyugodjanak meg: az emberek megpróbálták már a 
pápákon hatalmuk minden nemét : gyalázat , szám-
űzetés , börtön, kin és halál környezé már századok 
előtt a pápa áldozatkelyhét ; azon emberek már nin-
csenek: de a pápa él, és kész most is mind fenékig 
kiüríteni a keserűségnek gyermekei által odanyúj-
tott poharát. Ő készen áll szent jogainak védelmére: 
támogassuk mi is őt , mint kívánja , „precibus uni-
tis"; imádkozván érte. —l—k. 

Káromkodás elleni egyletek. 
II. (Vége.) 

4) Ezen előrebocsátott három pont szerint c s a k 
b i z o n y o s i d e i g , talán csak néhány hét ig, vagy 
egy pár hónapig imádkozzék a társulati tag. E vélemé-
nyem talán szinte nem egészen alaptalan. Mert ha 
igaz is, hogy valamint más ajtatos egyletnél,ugy eme, 
reményben levő társulatnál is a fő dolog az, hogy 
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az igazán javulni akaró t ag , az imádságnak Isten 
ajánlotta s rendelte fegyvere, s ereje által oltal-
mazza magát a rossztól, és tartsa fön magát a vala-
hára megmászott jó ösvényen : de valamint másutt, 
ugy ezen egyletnél is föltűnő szerepet játszik a s z o-
k a t l a n s á g , és tetemesen hat az emberre, a tár-
sulati tagra. Már maga az egyletbe fölavatás, beira-
tás is szokatlan dolog. Még szokatlanabb az előbbi 
három pontban emiitettem imádkozási mód. Mi ter-
mészetesebb tehát , mint , hogy e szokatlan dolgok 
épen szokatlanságuk által , kiválólag hatnak az em-
berre , s éberségben tart ják figyelmét; folytonosan 
emlékeztetvén őt ama czélra, mellyhez ők eszközül 
választattak ? Ámde legyen csak a tag egy pár hó-
napig a társulatban; s kövesse szorgalmasan az érin-
tettem imádkozási modort hetekig, hónapokig : egé-
szen otthonosan érzendi majd magát , és vége lesz a 
szokatlanságnak ; s egyik tagnál egészen, másnál 
nagyobb , harmadiknál kisebb részben vége lesz a 
jó hatásnak is. Mint némelly papnak szokása van, 
öve végeit néha szokottnál hosszabbra lelógva hagyni, 
vagy pedig szokottnál rövidebbre kötni : hogy eme 
szokatlan alakja neki egész nap figyelmeztetésül 
szolgáljon valamelly sürgős teendőjének teljesítésé-
r e . . . De ha e szokatlan kötés egyikét mindennap meg-
tenné , a szokatlanság csakhamar szokássá válnék ; s 
elvesztené hatását , emlékeztető, figyelmeztető ere-
jét. Minthogy pedig ama szokatlan imádkozási mód 
is , az átalános emberi gyarlóság viszontagságainak 
van kitéve : azért véleményem szerint csak néhány 
hétig, legfölebb egy pár hónapig kellene azt követni: 
mig egy részt szokatlanságának ereje érezhetőleg, 
oltalmazólag, és gyógyitólag képes hatni (mi, mint 
emlitém, csak rövid ideig tart) ; más részt pedig, mig 
a tagnak azon hatásra, oltalmazásra, és gyógyitásra 
különös, nagyobb szüksége van : mi föltehetőleg is-
mét csak bizonyos időre vonatkozik, tudnillik a meg-
térés első hetei-, s hónapjaira. A fődolog ugyanis a 
káromkodás elleni egylet tagjánál , hogy mindjárt 
eleinte, az ő m e g t é r é s e k e z d e t é b e n , az első 
hetek- és hónapokban birjon minél több támaszszal, 
minél több fegyverrel , minél több serkentő, buzditó 
okkal , minél több emlékeztető, s figyelmeztető jel-
lel. Igen, mivel minden dolognak, de különösen az 
igaz megtérés-, javulás-, és káromkodástóli elszokás-
nak k e z d e t e nehéz : azért különösen eme kezdetet 
igyekeznünk kell minél könnyebbé tenni, s a rossz-
ba való visszaesést, mellyre mindjárt az első hetek-
ben elég alkalom és legtöbb kisértet van, neheziteni, 
mintegy lehetetleniteni; szóval, törekednünk kell, a 

káromkodási posványból kiemelkedőt minden oldal-
ról fölkarolni, istápolni, különösen eleinte, mig be-
csületes száraz helyre vergődik. E czél elérésére tar-
tom én jónak az ajánlottam imádkozási modort; melly 
mintegy jó védfal gyanánt övedzi körül a tagot , és 
legjobb utasitásként követi őt néhány hétig, egy-két 
hónapig: mig tudnillik szokatlanságának érezhető, fi-
gyelmeztető ereje, a tagnak egyénisége szerint töb-
bé , vagy kevésbbé sokáig tart. Ha ez imádkozási 
mód, és talán más jelek és eszközök mellett már né-
hány hétig, egy-két hónapig megoltalmazta magát 
a tag a visszaeséstől : akkor már, hála Istennek ! meg 
van nyerve talán egészen az ő lelke ; s akkor talán 
már nem is lesz szüksége sokféle buzditó, és figyel-
meztető jelekre; mert már maga azon öröme, s ön-
tudata , hogy olly szép ideig sikerült neki, Isten 
malasztjával, íontartani magát a jó ösvényen, ha 
nem is egészen és egyedül, de legalább nagyobb 
részt és főképen képes lesz, őt továbbra is a kitar-
tásra buzdítani. Ugyanazért, miután már azon imád-
kozási mód megtette jó hatását a maga szokatlansá-
gával , a l á b b l e h e t n e vele hagy ni ; de sőt, mi-
vel mindennapi szokássá, és igy hatásnélkülivé vá-
l ik , talán k e l l i s fölhagyni vele, ha nem is vég-
képen , legalább bizonyos időre ; hogy azt majdan 
valamikor, ha szükség volna r á , ismét mint szokat-
lanná vált dolgot, tökéletes haszonnal elővenni le-
hessen. 

5) Az emiitett szokatlanságnak folytonos hasz-
nálat következtébeni szokássá való változása, különös 
figyelembe ajánlja a f i a t a l o k a t . Ügyesebb toll 
irjon arról; és határozza el: vall jon, mint a mérték-
letességi egyleteknél szokás, ugy a káromkodás el-
leni egyletbe is gyermekek, fiatalok vétessenek-e 
fö l? Ehhez én távolról sem akarok szólni. De ha 
mégis 25 — 20 éven aluliak, vagy épen gyermekek 
léphetnének a reményben levő társulatba: ugy sza-
bad lesz fölemlítenem, miszerint átalában a fiatalo-
kat nem tartom eléggé képeseknek az ajánlottam 
imádkozási modor követésére. — Mert ahhoz , hogy 
ama szakaszok ismételgetése haszonnal történjék, 
é r e t t e b b í t é l e t , s annyira-mennyire m e g ü l l e -
p e d e t t é s z kívántatik. E nélkül amaz ismételgetés 
szajkó-módra történnék, és haszon helyett azon kárt 
is okozná, hogy a fiatal ez ismételgetés szokatlan-
ságához korán szokván, annak jó hatását nem csak 
nem tapasztalhatná fiatal éveiben, de később sem: 
legalább ekkor sem ugy, mint érezhetné, ha azt éret-
tebb korára hagyta volna. E fiatalok számára tehát 
nem ugyanazon szakaszok ismételését, de mégis a tár-
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sulati Miatyánk- és Üdvözletnek, vagy valamelly czél-
szerü versnek, imának elmondását kellene rendelni. 

6) Végtére, ha valahol e szokatlan imádkozási 
mód életbe találna lépni, nem volna rossz, ha a l e l -
k i a t y a azt különösen és kellőleg megmagyarázná 
hiveinek , hogy : azon szakaszok háromszori, vagy 
többszöri ismételésének hatása nem magában a t á r -
g y i l a g o s ismétlésben, hanem azon fokozatban rej-
lik, mellynél fogva annál jobban buzdul a sziv a jó-
ra , minél jobban ébreszti, serkenti őt ama szakaszok 
egymásutáni ajtatos, és figyelmes elimádkozása. A fő-
dolog tehát , nem a tárgyilagos ismétlés, hanem az 
ezen ismétléssel összekötött g o n d o l a t o k n a k a 
s z i v b e i n k á b b , és i n k á b b m é l y e d ő v á g á -
s a. Különben illy magyarázat nélkül nem egy em-
ber találkoznék, ki az egész dolgot félreértvén, a 
háromszoros, vagy többszörös ismétlést bűbájos erő-
nek, és babonának magyarázhatná. 

Egyébiránt ezen ajánlottam imádkozási modor 
szokatlansága nem áll olly elszigetelten drága egy-
házunkban , mint azt egynémelly első pillanatra tar-
taná. Vegyük csak tekintetbe a sz. misénél három-
szor mondatni szokott ,Sanctus'-t, az ,AgnusDei'-t, a 
,Domine non sum dignus'-t ; sőt a kilenczszeri,Kyrie, 
Christe eleison'-t ! Tovább, az ,Ecce lignum crucis'-t, 
meg a sok ,Allelujá'-t ! Sőt a híveknél is emlékezzünk 
meg a háromszori ,Uram ! nem vagyok méltó'-ra, a 
háromszori ,Szent vagy ' énekre, s főképen a sz. ol-
vasóban az isteni titkoknak tizszeri elimádkozására ! 
Nemde, mindezen ismételgetésekkel oda czéloz a mi 
drága, százszemü, gondos anyaszentegyházunk, hogy 
ama szavak és dolgok, mellyek minket az ég felé 
vezetni s húzni rendelvék , annál jobban vezessék, és 
vonják lelkünket, minél többször érintik nyelvün-
ke t , szivünket? Azért engem is azon meggyőződés 
vezetett csekély nézeteim közlésére, hogy azok ta-
lán hasznára lesznek a káromkodástól igazán el-
szokni akaró embernek *). F ia t , fiat. XX. Márton. 

*) Mi is csak azért közöltük, és közlendjük jövőben az 
ezen, fájdalom ! olly borzasztó módon elhatalmazott bűnnek 
elhagyására czélszerüeknek vélt eszközöket, — még a körülmé-
nyesebb tárgyalásnak is helyet adva ; hogy az Ur imádságá-
nak ama kérését: ,Szenteltessék meg a te neved!' valaha 
teljesedve láthassuk szeretett hazánkban. S hogy az ezt , és 
miveltségét kigúnyolok, ne találjanak okot ezentúl afféle él-
czekre, minőt csak tavai is egy német lap , a ,Figaro' bocsá-
tott közre, irván : 

„ K a h l e n b e r g e r . Die Zeitung , R e 1 i g i o ' will, dass 
sich in Ungarn Vereine zur Abschaffung des Fluchens bil-
den sollen. 

G r r i n z i n g e r . Das geht nicht. 

I 1 1 1 r a m o h t a n i s m u s. 
Az u l t r a m o n t a n i s m u s , azon értelemben, melly-

ben jellemeztetett hajdan (ha a tul-hegyi, és havasi lakókat 
kiveszszük,) és mai nap is bélyegeztetni kezd, inkább vala-
mi agyrém , mint valódiság ; mellynek tárgyilag vagy semmi? 
vagy legalább nem az, és annyi felel meg, mint a minek kifeje-
zésére jelenleg felhasználtatik : mire természetesen a napi 
események, és az egymást érő röpiratok, és brochureok nyújta-
nak alkalmat. Minthogy pedig mindenkitől ki nem telik ha-
sonló tartalmú, és most annyira korszerű iratkákat lapoz-
gatni , mellyeknek nagyobb része ultramontanismusról vádol-
tatik: tekintsük ennek fajait eredetétől mostanáig; és ugy 
járunk, mint az ijesztőkkel ; mellyek éjjel vajmi borzasztók: 
de nappal minden borzasztóságukat elvesztik. 

A XIII., és XIV. században, a minden rend, egyházi és 
világi felsőség ellen fellázadt v a 1 d o i a k (Valdenses) ultra-
montánoknak neveztettek : kétségkivül a hegyes helyiségek-
től , mellyek közt laktak ; de korán sem a pápáhozi tulragasz-
kodástól : mert inkább az övével ellenkező zászlók alá sze-
gődtek és esküdtek. 

Nem sokára a reformatio után, azon töredéket nevez-
ték ultramontánnak, melly saját nemzetének, és nemzetbeliei-
nek feláldozásával, egyedül a romanismust pártolta (?), s a 
nemzeti érdekeket mindig a romanismusnak rendelte alá 
(ha mégis ugy volt volna ?). 

A mult század második felében ultramontanismusnak 
keresztelték a romai curiának amaz állítólagos elvét és töre-
kedését , melly szerint a püspöki kar hatóságát paralysálni 
akarta; vagy legfölebb is apródonkint, és csak annyit adni, 
mennyinek megadására itt-ott kényszerülve volt : szerintök, 
ha lehetett volna, annyit sem adandó (?); a világi fejedelmek-
től pedig vagy minden befolyást, vagy legalább minél töb-
bet elsajátítani igyekezvén (?). 

Sőt későbben olly ráfogok is találkoztak, kik állitották 
(nem tudni , miért ?) , hogy a romai curia féltékeny lett a tri-
denti zsinat által engedményezett jogokra is ; és azt is meg-
semmisíteni , vagy legalább félremagyarázólag elmosni töre-
kedett volna. (Mi csakugyan ollyan ,regnum in se divisum' 
forma lett volna !) S ez is , ámbár nem létezett , ultramonta-
nismusnak neveztetett el. 

Napjainkban azt is ultramontanismusnak bélyegzik, ha 

K a h l e n b e r g e r . Warum nicht ? 
G r r i n z i n g e r . Weil das so viel wäre , wie Unterdrü-

ckung der Nationalität." 
(Kahlenberger mondja: , , A , R e l i g i o ' lap azt akarja, 

hogy Magyarországban a káromkodás kiirtására egyletek ala-
kuljanak." Mire Grinzinger feleli : ,Az nem megy.' — K. „Miért 
nem ?" — Gr. ,Azért, mivel ez annyi volna, mint a nemzeti-
ség elnyomása.') 

Természetesen, ha igaz volna, mit gr. Z a y a magya-
rokra fog (mi részökről a legnagyobb káromlás, b á l v á n y o z á s 
lenne) : hogy náluk a nemzetiség mindent feledtet, Istent és 
emberiséget, örök üdvét, és vele mindazt, mi az embert, ha egy 
csepp esze van, hazafiúi áldozatokra képes föllelkesitni.... (Mert 
ugyan mikép áldozhatná föl ideiglenes hasznát, földi jóllétét, 
vérét és életét az, ki e földi jóllét- és életnél maradandóbb java-
kat nem ismer, legalább azokat becsülni nem tud j a? Sze rk . 
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valaki a pápai egyházi felsőbbség, és világi birtokainak jo-
gossága mellett szól; sőt azt is , ha valaki jó és buzgó ka-
tholikus ! 

Hogyi l lyen, és ezekhez hasonló állitások a józan ész, 
történelem, és jogosság tekintetéből, nem hegyen-inneni, 
hanem hegyen-tuli rémképek : azt a dolognak csak némileg 
mélyebb megtekintése is kimutatja. Hiszen az előbb emiitet-
tek , olly értelemben, mintha a romanismus kedvéért minden 
nemzeti hajlamot, szeretetet, és érdeket kiirtottak volna ke-
beléből, nem is léteztek ; ők legfőlebb is a honszeretetet amaz-
zal öszhangzásba akarták hozni ! S valljon mi volt, vagy van 
ebben, a mi ultramontanus ? 

A második állitást tekintve, kiknek volna nagyobb ér-
dekökben, a rájok tukmált ultramontanismus nyomasztását 
érezni, legalább arról valamit tudni, mint épen a püspökök-
nek ? Már pedig minden éles hallási szervünk mellett is, erről 
sem mink, sem ők, mit sem hallottunk. A kinek pedig nem fáj, 
az ne jajgasson. 

A fejedelmek fölötti tulkapásokról szó sem lehet : mi-
után maga a pápa a Lamennais-féle túlzó elveket, mellyeket 
a világ olly plausibiliseknek talált, nyiltan rosszalta, s ellenök 
tiltakozott, ugy hogy az állitó abbé daczból, a másik szélső-
ségre ment át. 

Megengedem, hogy a mult században némelly gallicán, 
és némethoni túlzók, kiknek a rendes pápai főhatóság talán 
nem tetszett , zajt ütöttek az ugy nevezett gallicán négy 
czikkek-, és az emsi pontokkal : de csak hamar belátták, va-
lamint a mainzi választó is, hogy maguk alatt vágták a f á t , és 
mind azok, mind emezek, megitták a levét ! Legigazságtala-
nabb pedig a pápai jogos birtokok pártolását , ultramon-
tanismusnak kiáltani ki; mivel a történelem mutatja, miszerint 
ha valakinek, bizonyára a pápának, hogy sikeresen , és üdve-
sen működhessék a kereszténységben, függetlennek kell lennie, 
s a fejedelmekkel legalább ebben pariücálva ; mi minden józan 
ész fóruma előtt , egy, bármilly nagy város birtokából ki nem 
telik. Midőn a más vallásbeli confessiók milliókkal hatnak ér-
dekeik siikeres előmozdítására, ugyan miképen tagadhatná 
meg ezt valaki egy pápától ; a kinek kell, hogy keze a vad 
népek keresztény átalakitására, a világ széléig hasson ki. 

Hogy valamelly birtok ezer évek előtt másé volt ? az 
fölöttébb ingatag argumentum; melly talán épen az ekkép okos-
kodóra eshetnék vissza. Kár a vizzavarást a folyam alatt álló-
nak tulajdonítani ; mellyből igen könnyen aesopusi tanulság 
következhetnék. G. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi jan. 10-én kelt legfelsőbb ha-

tározatánál fogva, a számos újvári gör.-kath. megyében iskolai főfel-
ügyelőül ottani nagyprépostot, P o p p Macedónt méltóztatott leg-
kegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

BECS. (A bécsi fm. bibornok-érsek körlevelének folyt.) „A 
sz. atya, mint fejedelem, fölemelte szavát a lázadók ellen ; 
mint feje az egyháznak, semmi alkalmat sem mulaszt el, hogy 
azon elveket kárhoztassa, mellyekre a lázadás kezdői s pár-
tolói hivatkoznak. De ezen elhatározó pillanatban, és szem-
közt ama szünetnélküli, ravaszul intézett munkássággal, 
mellyel a közvéleményt zavarba ejteni szándék, nagy fontos-

ságúnak mutatkozik, hogy a püspökök is szavukat hallassák. 
Nem olly szerfölött nehéz, napjainkban a miveltséget jársza-
lagon vezetni. Csak a fölvilágosodás szokásos nagy szavait 
kell ügyesen kezelni tudni, s nem engedni magát a megütkö-
zés első felkiáltásai által zavarba hozatni : ugy az emberekkel 
el lehet olly dolgokat is fogadtatni, mellyeket kevéssel előbb 
még mint hiu álomképeket megmosolyogtak, vagy mint az 
európai rend ellen intézett megtámadást utasitottak vissza. 
De azért jobb érzeteik nincsenek kiirtva kebeleikből. Ezek-
nek segítségére kell azért sietnünk : szükség az erkölcsi igaz-
ságok mellett, mellyek kigunyoltatnak, vagy félremagyaráz-
t a l a k , mindenoldalról határozott és hangos tanúságot tenni." 

„De tehát valóban olly nagy-e a veszély ? S ha csakugyan 
odáig jönnének is a dolgok, hogy a sz. atyának a béke ked-
véért le kellene a legatiókról mondania, ezzel olly sok volna-e 
elvesztve?' Kaki tudja, hogy egy olly pápa, ki Francziaország 
alattvalója lenne , Bécsben , és egy ollyan , ki austriai uralom 
alatt élne, Parisban kevés bizodalomra találna, Kiki megis-
meri, hogy a pápa politikai függetlensége mindazon fejedel-
mekre nézve, kik vagy maguk katholikusok, vagy kath. alatt-
valókkal birnak, nagy fontossággal bir ; és senkinek sem jut 
eszébe , e függetlenséghez nyúlni, vagy a sz. széknek egy má-
sodik Avignont készíteni. — ,De, hogy független lehessen, nincs 
neki épen a legatiókra szüksége ?' E végre az sem keriilhet-
lenül szükséges, hogy a határgrófságokat bírja. S miért nem 
állíttatnék vissza az egész Hetruria , hajdani kiterjedésében ? 
Miért nem elégedhetnék meg a pápa azon tartománynyal^ 
mellyel a harczias romaiaknak egészen Camillus idejeig be 
kellett érniek ? Hiszen ők egy független, és tiszteletben tar-
tott nép voltak már akkor is, midőn a Capitoliumból a vetély-
társ Veii város erődei láthatók valának ! Mennyi földdel szük-
ség a pápának a végre birnia, hogy sz. hivatalát egész sza-
badsággal betölthesse, azt előre kiszámitani lehetetlen. De 
az kerülhetlenül megkívántatik szabadságához , hogy j o g a , 
világi birtokait illetőleg is tiszteletben tartassék. Ha fejedelmi 
joga azonnal megszűnik, mihelyt egy, azt tagadó párt le tudja 
a békés, gyámoltalan nagy többséget igázni : ugy a pápa Ro-
mát sem fogja sokáig megtarthatni. Ha Olaszhon hatalma-, s 
dicsőségének nevében elvehetni tőle a legatiókat és határré-
szeket, ugyan hol van az a város, melly a hatalom- és harczias 
dicsőségnek olly nagyszerű múltjával birna, mint Roma? Ha 
egy Cesena-, s Forlira nézve méltatlan dolog, egy olly ural-
kodónak engedelmeskedni, ki népeit kékésen kormányozza : 
miért kellene Olaszhon és a világ régi úrnőjének, Cesena- és 
Forliéhoz hasonló igények emelésétől tartózkodnia? Azon el-
vek helyeslése t ehá t , mellyeknél fogva a legatiók elszakítása 
visszavonhatlannak mondatik, egyenesen olly pápára vinne, 
ki egyes fejedelem, vagy köztársaság alattvalójává válnék: 
bármilly nagyok volnának is a részére kezdetben megajánlott 
tiszteletbeli jogok. Ha valamennyi fejedelmek hozzájárulnának 
az ő, és sz. collegiuma tartásához : ugy az őt megszorító bilin-
csek csak annál fojtóbbak lennének, igaz, hogy a fejedelmi 
hatalom, mellyel sok püspökök nyolcz, és több századon át bir-
tak , az események árjában elsülyedt: de ezál ta l csak még 
szembetűnőbbé válik annak szükséges volta, hogy az egy-
ház feje, tökéletesen független uralkodói hatalommal birjon." 

„De hiszen a pápa lemondott már egyszer a legatiók-
ról? Igen, ő már kétszer rabjául is vitetett el egy hóditónak 



a Vaticanból, s Roma a franczia császári birodalomnak má-
sodik városává lett. Akkor azonban nem volt szó j o g r ó l : 
egész Europa megegyezett azt illetőleg, hogy a sz. széken el-
követett bántalmak, jogtapodó erőszak cselekvényei voltak. 
Azonban a hatalom, Istennek megengedése által, egy ideig 
ellenállhatlan volt ; s ki kellett térni előle , mint ki kell térni 
a láva tüzfolyama elől, ha lángolva hömpölyög a téreken 
végig, és a vetéseket elborítja, s kiszárasztja az olajfákat. 
Ma j o g r ó l van szó, nem pedig egy ellenállhatlan hata-
lom tényéről. Ama pá r t , melly a legatiókat kemény el-
nyomatásban t a r t j a , daczára minden gyámolitásnak, melly-
ben részesittetik, épen nem olly félelmes. A némethoni kö-
zépállamok közt egy sincs, mellynek vitéz harczosai nem 
volnának tökéletesen elégségesek arra , hogy a forradalmi 
kormányok összesöpört seregeit szétszórják. De a sz. atyá-
nak sem olly teljes lehetetlen, megfelelő segélyre szert 
tennie : mihelyt az őt elvitázhatlanul megillető jognak szabad 
gyakorlatát megengedik neki. Minden független uralkodó-
nak van joga , hogy egy másikat, az ellenségei ellen nyújtan-
dó segély adására fölkérjen, vagy hogy illy kérést teljesítsen. 
A ki e jogát tagadja , az függetlenségét tagadta meg. Ha pe-
dig ezt elméletileg megengedik, de egy lázadás ellenében 
gyakorlatba vételét akadályozzák : ugy ez csak azért történ-
hetik , mert vagy a fellázadást jogosnak tar t ják , vagy pedig 
a közbevetést, saját érdekeikre nézve károsnak Ítélik. Hogy a 
haszon nézetik eldöntő oknak, az az emberi élet minden ré-
tegeiben előfordul : ez mindig sajnos ugyan, de nem mindig 
gátolható; s hol a jog helyett hatalom jut érvényre , ott meg-
szűnik minden okoskodás. Mi tehát mellőzve a második ese-
tet , csak az elsőliez fogjuk tartani magunkat." (Folytattatik.) 

OLASZORSZAGr. Lapunk, s vele tudósításaink, egy 
ideig meg lévén szalcitva, terjedelmes visszapillantásra lenne 
szükség, ha mindazt, mi a catholicismus fővárosában, vagy 
azon kivül, a sz. szék-, és megtámadt pápai tekintélyre vo-
natkozó tör tén t , bármilly röviden vázolni akarnók. Az olasz 
ügy ijesztőleg gyors fejlődése azonban, a multakra visszamenni 
nem enged, mint mellyek a nélkül is tudva vannak a köz hir-, 
és egyéb lapokból ; és sürgetőleg hiv föl a legujabbnak lehető 
leggyorsabb közlésére : hogy abból a kath. egyház, és szoron-
gatott feje sorsán őszinte lélekkel függő hivek, ha nem is nagy 
megnyugtatást, legalább tanulságot és biztos irányt vehes-
senek. 0 szentsége, a francziák császára által te t t ama javas-
latra , miszerint az egyházi állam egyéb részeinek megmen-
tése végett (mellyek megtarthatásának biztositékaul ugyan-
azon szóbeli Í g é r e t szolgálna jövőre , melly a múltban olly 
nagy reményekre látszott a pápát feljogositni), mondjon le a 
legatiókról : határozottan tagadólag felelt; mint máskép nem is 
tehetet t az, ki küldetésének nem azt tekinti. hogy szerencsés 
viszonyokat hajhászva, földi nagyobb haszon miatt a jogta-
podókkal alkudozzék ; hanem hogy a törvény- és igazságnak 
rendithetlen őre legyen a földön, s még a szerencsétlenség-, 
és üldöztetésben is tanitója, példája legyen a valódi nagyság-
nak, mellyről az emberek jó és balsorsban egyaránt megszok-
tak feledkezni. A pápa nem eszélyességi, hanem jogkérdést 
lát az illy engedékenységben; és kötelességet teljesít , midőn 
az egyház elidegenithetlen birtokát védi. Különben is, III. 
Napoleon csak r e m é n y é t fejezé ki, hogy a megmaradt része-
ket az európai hatalmasságok hihetőleg biztosítanák ! S vall-

jon nem voltak-e általuk az eddig birt v a l a m e n n y i pápai 
államok biztosítva, még pedig a legtöbb garantiát igérő bé-
kekötések által ? 

— Mig azonban a föllázadt tartományok-, s az ujabb 
bántalmakra készülő Sardiniában, a pápai tekintély aláásása 
végett mindent elkövetnek ; mig a papság elleni gyűlölet és 
vérszomj a legundokabb fölhivásokban nyilatkozik *); Flo-
renczben a kath. hittőli teljes elszakadás prédikáltatik, s ma-
gában Romában is ,le a papokkal !' ,halál a papoknak !' kiál-
tással igyekszik egy istentelen párt félelmet terjeszteni: ad-
dig nem hiányzanak a jókat felbátorító, s erélyes bizalomra 
fölhívó tünemények is . . . . 0 szentségéhez naponkint érkeznek 
irántai legmélyebb hódolatot nyilvánító föliratok, saját tarto-
mányaiból csak ugy, mint a világ minden részeiből. E hó ele-
jén egy emlékirat is jelent meg Romában, világiak által Eu-
ropa minden népeihez intézve ; mellyben a nyilatkozók főleg 
azon állítást igyekeznek megczáfolni, mellynél fogva a kül-
földi lapok- és röpiratokban konkolyt hintő anticatliolicismus a 
romai uralkodást lehető legrosszabbnak, a papi kormányt gyű-
löletes- , a népet pedig olly szerencsétlennek festi, melly min-
denütt csak szánakozást gerjeszthet. E ,Memorandum'-ot az 
,Oest. Volksfr.' a turini ,1'Armonia' után egész terjedelmében 
közli. Csudálkozásukat fejezik ki ez iratban a romaiak, hogy 
miért aggódnak az ő sorsukon Europa népei, különösen az 
angolok és francziák olly nagy mértékben ; mintha náluk nem 
is léteznék nyomor és bün, hanem csak az egyházi államban. 
„Valami másnak kell e nem kért oltalom megett lappangania, 
mellyet a képmutatók és esküszegők olly nagy elbizottsággal 
akarnak ránk erőtetni ; gyámolittatva egy olly politika által, 
melly becstelenebb mind annál, mi a föld kerekségén magát 
valaha láttatni merészelte." A papi kormányra vonatkozólag 
mondják: „Először is,az államkormányban aránylag igen cse-
kély számú papokat látunk alkalmazva. De azután hisz épen a 
mostani pápa alatt , ki jelenleg (minden, ezt tagadni akarók 
daczára is állítjuk) d i c s ő s é g e s e n uralkodik fölöttünk, és in-
kább fiainak, hogy sem alattvalóinak néz minket ; és ki min-
den előbbi pápáknál inkább kitérj észté a világi elemet, azt a 
kormányba behozván : épen ő alatta értük meg a leghevesebb 
tiltakozásokat a nép részéről, melly nem akarta magát vilá-
giaknak alávetni. Midőn Folicaldi algróf, igen becsületes, nős 
és gyermekes ember, mint delegatus, Ferrarában az ügyek 
élére állíttatott : annyi kérelemmel járultak a ferraraiak a pá-
pához, miszerint nekik főpapot adjon helyébe, hogy a sz. 
atya végre kénytelen volt kivánatukba beleegyezni, s a jeles 
algrófot az államtanácsba visszahiván, egy praelatust küldött 
helyébe. Ez országszerte ismeretes tény." S még több illyet 
is hoznak fel. (Vége köv.) 

*J Garibaldi a paviai tanulókhoz intézett, s a milanói ,Pun-
gulo'-ban közzétett levelébe e szókat i s ig ta t ta : „Mindenkinek a föl-
szaggatott kövezethez kellene nyulnia.hogy e nyomorult feketeruháso-
kon megbosszulja husz elenyészett nemzedék szerencsétlenségét , gya-
lázatát és szenvedését. S mégis e fajzat holnap a legelső nemzetek kép-
viselőivel együtt fog ülésezni, és szemtelenül követelni világi ural-
mának meghosszabbítását, megerősítését." Hasonló modorban hirdeti 
Mazzini övéinek : hugy „az ola»z kérdés ugy fog csak megoldathatni, 
ha a pápa, s az Olaszhont részekre osztó királyok levettetnek. . . ." Es 
következteti: „Az olasz kérdéseiméi fogva a forradalom kérdése, és 
azt, mint illyent szükséges tárgyalni." S mégis vannak emberek, kik 
azt hiszik, hogy a pápa egészen földi, és személyes érdekekért küzd ! 



NÉMETORSZÁG. Az ermelandi 3 münsteri megyékből 
Poroszországban, imént küldettek el Romába az ő szentsége 
iránti részvétet nyilvánító feliratok : az első 22,300, a második 
98,690 aláírással ellátva. Ugyanonnan a regens-herczeghez 
is intéztettek ez ügyben kérvények. A kath. lakosság nagy 
részvétét főleg azon körülmény tanúsítja, hogy még a kisebb 
lélekszámmal bíró megyék is, minő az ermelandi, olly roppant 
tömeg érzelmeinek nyilvánításával dicsekedhetnek. A mün-
steri fölirat egyébiránt, tiltakozás is a sz.-szék jogainak csor-
bítása ellen. 

— A legérzékenyebb és meghatóbb részvétnyilvánitás-
nak azonban ama föliratot tekinthetni, mellyet Felső-Austria 
buzgó hölgyei, élőkön a legelőkelőbb családok leányaival, in-
téztek a pápához. A férfiakat illeti ugyan, mondják ők, az elő-
jog, a legjogosultabb uralkodó koronáját, s a legnemeslelkübb 
fejedelem trónját megvédni : de „mint egykor a hü tanítvány-
nő, meg nem hagyva magát a világ szeretetlen Ítélete, sem a 
pharisaeus kevély tekintete által zavartatni, alázatosan köze-
litett ,hogy szeretetének adóját Ura- és mesterének bemutassa: 
ugy közelítenek most szentséged trónjához ezrei a női szivek-
nek. Vajha gyermeki hódolatuk e jelével, mint illatos bal-
zsammal kenhessék meg a sebesült lábakat, mellyeket az Ur 
olly tövises ösvényen vezet ; vajha a könyek, mellyek szere-
te t t sz. atyánk szenvedéseit és szorongattatásai látó sze-
meinkből áradnak, lemoshassák a gyalázatot, mellyet egy 
vakmerő gonoszság, a kereszténység tiszteletre méltó fején 
merészel elkövetni." 

H e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége részére , következő jelszóval : ,In te Domine 
speravi , non confundar in aeternum', Nagyszombatból : 
Ft. S z u p p á n Zsigmond, kanonok és igazgató ur 40 frt a. é. 
Nt. S i m or József, aligazgató . . . 10 „ „ „ 

A s c h n e r Tivadar, tanár 
H i d a s y Kornél „ 
L o 11 o k József „ 
P e l c z m a n n János „ 
S c h a r n b e c k János „ 
F i 1 i p József „ 
G a b r i e 1 y János „ 
S i l h a n e k Ferencz „ 
G r a e f f1 János „ 
L a s s ú Lajos „ 
G a l a m b o s Kálmán „ 
M i k s ó István „ 

1 arany. 
10 frt a. é. 
10 
10 
10 

5 
10 

2 arany. 
10 frt a. é. 

1 arany. 
1 kettős-arany. 
1 arany. 

ti >' n 
11 1! » 

11 ?! 

» »1 >1 
)) 1» 

Összesen 115 frt a. é., 5 darab arany, és 1 kettős-arany. 

,Sacrificate Deo , et Ecclesiae eius' jelmondattal, K. K. R.-Komá-
romból: . . . . . . . . 2 arany. 

Mélt. és főtiszt. M a r k i Ignácz, dulcinói vál 
a) Az amerikai liitterjesztő társulatnak 
b) Az afrikai liitterjesztő társulatnak 
c) A keleti keresztények segélyezésére 
d) Jézus sz. gyermeksége társulatának 
e) A jerusaletni sz. sir őreinek 

püspök úrtól : 
20 frt a. é. 
20 i) ,, )i 
20 „ „ j, 
20 ,, „ ,, 
20 ,, „ „ 

Összesen 100 frt a. é. 

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. 
A , R e l i g i o c kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 

Pesten is elfogadtatok az előfizetés a Beimel- és I í o z m a - f é l e nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési dij egész évre, postán járatással 10 frt 50 k r , félévre 5 frt 2 5 kr; helyben egész 
évre 9 frt 80 kr , félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

A R e l i g i o 1 , mult évi elmaradt bármilly számait reclamáló tisztelt előfizető urak a Szent-István-
Társulat ügynökségéhez fordulni kéretnek; miután e lapok mostani kiadója a mult évi számokkal nem rendel-
kezhetik, s igy az e tekintetben hozzá intézett levelekre sem válaszolhat. 

Tudatjuk egyszersmind az e lapok utján kegyes adományokat beküldött t. adakozókkal, hogy vala-
mint a lefolyt, ugy a jelen évi számokban a mai napig bezárólag közlött összegek, részint közvetlenül, illető 
helyeikre küldettek, részint a főmagass. bibornok-érsek által ez ügyben megbízott főtiszt. S z á n t ó f y Antal pré-
post, és Pest belvárosi plébános ur ö nagyságának kézbesittettek. Kivételt egyedül azon összegek tesznek, mely-
lyek a sz.István o l t á r á r a szánva,egyenesen a társulati pénztárba folytakbe (hova a Religio' 1859.11. félévi 
40 . számában felhozott 5 0 0 frtos adomány is értendő: a lipótvárosi t e m p l o m építésére), vagy mellyek a ,Re-
ligio'-nak nem általunk szerkesztett számaiban említtetnek. Ez utóbbiak közül csupán a II. félévi 3 7 6 . lapon 
felhozott h á r o m utolsó összeget kell kivennünk, mint mellyek a lefoglalt 44- ik számból tétettek ide által, 
vagy máskép fönmaradtak. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Az olasz kérdés. I. — A ker. iskolatest-
vérek. III. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, 
Austria-, Olasz-, Német-, Francziaország-, Anglia- és Spa-
nyolországból. 

Az olasz kérdés. 
i . 

Az ,olasz kérdés' még mindig előtérben áll ! 
Százan, ezeren feleltek rá szóval és Írásban, milliók 
gondolatukban: de azért megoldva máig sincs; mivel 
ez a ,tények hatalmától' függ: mellyeket sem elő-
idézni , vagy csak előre meg is jósolni, mielőtt be-
következtek, sein megváltoztatni, ha megtörténtek, 
nincs hatalmunkban S mégis irunk róla: mivel a 
kérdés csak kétfélekép fejtethetik meg; és jó, mindkét 
esetre előrekészülnünk. A kettő közül egyik fog csak 
győzni: a jog ,vagy erőszak; s a ker.hívőnek tudnia 
kell mindkét esetben a sorsot, melly rá várakozik : de 
a módot is , mellyel azt fogadnia szükség, hogy üd-
vének eszköze lehessen Mert ha a soha valótlant 
nem mondott isteni tanító szavaként, a világ folya-
mát rendező legfőbb akarat tudta , és végetlen böl-
cseség megengedése nélkül, még csak egy hajszál 
sem eshetik le fejünkről (Mát. 10, 30. Luk. 21, 18.): 
mennyivel kevésbbé f o g é , híveinek v a l ó d i javát 
mindenkor, a legfélelmesebb körülmények közt is 
eszközölni tudó gondviselés működése nélkül, az 
egész emberi-nem sorsára nézve olly fontos ügy el-
döntetni? 

Midőn e tárgyról utólszor irtunk (1. .Religio' 
1859. II. 333. 1.), az akkori viszonyok kedvezőbb 
alakultára mutató jelenségül emiitők, hogy : „Gari-
baldi a legfőbb hatalmat másnak szándékozik, 
vagy kénytelen, Közép-Olaszországban átengedni." 
Azóta sok változott : még pedig nem jobb-, hanem 
rosszabbra. Cavour gróf ujolag átvette az egy időre 
letett ministeri tárczát ; Garibaldi pedig nyíltabban 
fejezi k i , mint bármikor előbb, a pápaság- és kath. 
egyházra vonatkozó gondolatát, szándékát és terveit. 

A paviai tanulókhoz intézett levelében, nem tit-
kolja az eddig is érthetett mozgalom antikatholikus, 
sőt kereszténytelen, és a franczia forradalom leg-

rosszabb vérnapjaira emlékeztető, irányát. Barátjai, 
kik az ámitás barátjai egyszersmind, nem szeretik 
ugyan , sőt a kath. egyház iránti nagy tiszteletök (!) 
némi sértéséül nézik , Garibaldi emiitett levelének 
olly közönség előtti fölemlitését, mellynek az tulaj-
donképen nem volt szánva: de mi mégis iszonyú kö-
vetkezetlenségnek tartanok, az Olaszhont megsza-
badító' nagy férfinak tartózkodás nélkül kimondott 
szavait eltitkolni, akkor, midőn a kath. hitet és egy-
házat védők, szándékaikért is előlegesen kérdőre vo-
natnak; bármint tiltakoznak is az ekkép gyanúsí-
tottak , érzelmeik, és legjobb értelemben vett sza-
vaik elferdítése ellen. Garibaldinak e levelében, ta-
lán elhamarkodva, s idő előtt, de nyíltan ki van 
mondva, hogy az olasz forradalom czélja : a pápai 
tekintély, s vele minden catholicismus kiirtása, leg-
alább az olasz félszigetről. S e czélnak elérhetésére 
felszabadittatik az eddig csak nemzetiséget emlegető 
párt , minden, bármilly vérengző, s vad eszközök 
használására. A ,Pungolo' után kivonatilag már is-
mertetett fölhívás, a kath. papokat átalában ollyano-
kul jellemzi, mint k ik : „Krisztus fönséges elveit 
meghamisítván, ezek helyébe hazugságot tőnek"; 
kik a hatalmakkal szövetkezve, s Olaszhon szolgasá-
gát eszközlendők, minden gonoszságra vetemedtek, 
kémek szerepét játszották, autodafé-kat rendeztek, s 
Galileit, „Olaszhon legnagyobb dicsőségeinek egyi-
két" elkinozva, inegsemmisitni akarták Miért is 
(e szenvedésekre gondolva) „minden embernek, ki e 
földön született, az utczai kövezethez kellene nyúl-
ni , s e fekete ruhás nyomorult képmutatókon bosz-
szut állni a husz eltűnt nemzedék minden szerencsét-
lenségeiért, s a rajtok elkövetett jogtalanságok- és 
szenvedésekért." Garibaldi Olaszhon egész szeren-
csétlenségét és romlását annak tulajdonítja, h o g y : 
„Olaszhon közepében , ez Olaszhonnak szivében, 
ott ül a rákfekély, mellyet pápaságnak hivnak, az 
impostura, mellynek neve pápa." S miután kellő-
leg felbőszítette a fiatal kedélyeket ez utált szenny-
folt kitörlésére ; s megtanította őket, semmiféle ural-
kodók- , és földi hatalmaktól sem rettegni : az egye-
düli , még mindig félelmes ellenségre figyelmezteti 
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őket. „De egy iszonyú ellenség létezik még, s ez a 
legfélelmesebb. Félelmes; mert a tudatlan tömegek 
közt el van terjedve, hol hazugságai által uralkodik ! 
Félelmes; mivel szentségtörőleg a religio palástjába 
takaródzik ! Félelmes ; mert sátáni mosolylyal nevet 
rátok; és mert sima, mint a kígyó, midőn meg akar 
titeket harapni! S ezen, olly félelmes ellenség, oh 
fiatal emberek! a p a p ; mutatkozzék az, csekély ki-
vétellel, bármilly alakban n e k t e k — " 

És e fölhívás az Ur papjainak kiirtására, az Ur 
születésének előestéjén, december 24-én íratott! — 
De hiszen a kath. egyház régen megtanulta a szüle-
tésnapokat egyértelműeknek venni a vértanúi halál-
lal. S Garibaldi az Ur papjainak halálitéletét nem 
vélte kellőbb időpontban aláírhatni, mint azon éjje-
len, midőn az angyal a Megváltó születését hirdette, 
s békeséget hozott a jóakaratú embereknek.' 

Az olasz kérdés , jogi szempontból, régen meg 
volt fejtve; meg volt már a t r i e n t i zsinatnak ama 
határozata által (Sess. XXII. de Reform, cap. 11.): 
„Sí quem clericorum vei laicorum, quacunque is di-
gni tate , etiam imperiali, aut regali praefulgeat, in 
tantum malorum omnium radix c u p i d i t a s (I.Tim. 
6, 10.) occupaverit, ut alicuius ecclesiae, seu cuius-
vis saecularis, vei reguláris beneficii iurisdictiones, 
bona,census aciura.. . . per se,vei alios, vi, vei timoré 
incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum 
aut laicorum, seu quacunque a r te , aut quocunque 
quaesito colore in proprios usus convertere, illosque 
usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis, ad 
quos iure pertinent, percipiantur : is a n a t h e m a t i 
tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, 
iura, fructus et reditus, quos occupavit . . . . ecclesiae, 
eiusque administratori, sive beneficiato integre re-
s t i tuent , ac deinde a Romano Pontifice absolutionem 
obtinuerit." Sőt el volt a kérdés már a constanzi zsi-
naton döntve; melly elhatái'ozta, hogy Wicleff kár-
hoztatott eretnekségében részesnek tartassák min-
den, ki nem hiszi, miszerint: „auferentes, tollentes, 
et invadentes bona ipsa ecclesiastica, sínt tamquam 
sacrilegi puniendi"; mint ezt a II. lyoni átalános zsi-
nat is (1274., c. 12.) rendelte. 

Garibaldi fönebb idézett nyilatkozata után, a 
kérdés azon része is el van döntve, melly a nemze-
tiségek igényeivel palástoltatva, sok rövidlátó ka-
tholikust tartott függőben. A harcz természete vi-
lágossá lett. A háború egyenesen a kath. hit- és egy-
háznak , minden valódi kereszténységnek van meg-
izenve: még pedig az i r t ó -háboru ; minőt e felvilá-
gosodott korban, a mivelt népek lehetetlennek kép-

zeltek *) : ezzel is bizonyítva, mikép Europa népei a 
vérengző cafferek-, és Uj - Holland emberevőihez 
azonnal hasonlókká válnak, mihelyt az őket eme-
zek fölé emelt isteni hitről lemondtak; mihelyt a va-
lódi miveltség egyedüli biztositékát, a religiót el-
vetették. 

A ker. iskolatestvérek. 
in. 

Mint fönebb láttuk, az iskolatestvérek czélja: a 
szegény földmivelők, mesteremberek és napszámo-
sok fiait keresztényileg, s polgári szükségeikhez ké-
pest alaposan tanítani és n e v e l n i . Az ő hivatásuk 
tehát , az ifjúságot nem csak a betüzésre, számtanra, 
s egyéb hasznos világi ismeretekre tanitani : hanem 
valódi, keresztényszerü bölcseségre is; azon bölcse-
ségre tudnillik, melly a valódi boldogság alapját ké-
pezi, s mellyről az isteni Üdvözítő mondja: „Boldog 
vagy Simon, Jónás fia! mert a test és vér ezt nem 
jelentette ki neked, hanem az Atyám, a ki meny-
nyekben van." (Mát. 16', 17.) A ker. iskola útmuta-
tóul szolgál a szegény ember fiának : miszerint az 
ne merüljön el csupán a földiek és mulandók kere-
sésében; hanem azokban is gyönyörködjék, mellyek 
oda Tön vannak : miket a szem nem látott, a fül nem 
hallott, s az ember szivében (természetére hagyatva) 
föl nem merülnek; szóval, hogy a földies gondolko-
dású emberből jó keresztény váljék : ki az Istentőli 
függés öntudatában , a gyarlóságának támogatására 
szükséges erőt mindenkor onnan fölülről, a kegyel-
mek és világosság Atyjától kérje. Arra, hogy valaki 
le tudjon mondani mindarról, a mi őt a látható vi-
lághoz köti; mellynek kincsei s ingerei őt bűnre, 
irigység-, csalás- és lopásra csábithatnák ; erre a tu-
domány és puszta ismeret nem elégséges : erre na-
gyobb erő kívántatik, mint minőt a tudomány és 
okoskodás adhat. Ennek megnyerésére az iskolatest-
vérek szegény növendékeikkel együtt minél gyak-
rabban leborulnak Jézus lábaihoz ; meg lévén győ-

*) Meglepő, s félelmes bizonyítvány arra , milly alapo-
san tanulmányozta a ,L'éghse Romaine en face de la Révo-
lution' szerzője (J. Crétineau-Joly), már egyszer említett, s ta-
vai megjelent munkájában, amaz olaszhoni titkos társulato-
kat , mellyek ellen a romai pápák többször emelték szavukat 
ujabb időben. „A mi végczélunk", mondatik a venták ,instru-
ctio'-jában, „ugyanaz, melly Voltaire-, s a franczia forrada-
lomé : végképeni megsemmisítése a catliolicismusnak, sőt 
m i n d e n k e r e s z t é n y e s z m é n e k , melly Romának 
romjait túlélve, netalán azt később folytatólag örökíthetné." 
(Tom. II. p. 83.) 



ződve, hogy minél gyakrabban teszik ezt, annál in-
kább fog szilárdulni hitük ; annál nagyobb örömet 
találnak majd egykor a ker. igazság, mértékletes-
ség, szeretet, és más erkölcsök gyakorlásában. Ez 
pedig a főfő. 

Midőn a világ Üdvözitője értesíttetett róla, milly 
nagy lelki örömmel íogadtatik országszerte isteni 
tanítása; és hogy az ördögök is engedelmeskednek 
tanítványainak, isteni lelkesedéssel mondá: „Láttam 
a sátánt lehullani, mint a villámot az égből. íme ha-
talmat adok nektek a kígyók és skorpiók tapodására; 
s az ellenség erejének legyőzésére. Mi sem fog nek-
tek árthatni. Mindazonáltal ne azon örüljetek, hogy 
a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek; hanem 
inkább örüljetek azon, hogy neveitek föl vannak 
jegyezve mennyekben" (Luk. 10.). íme az isteni Üd-
vözítő nyíltan kimondá, mire kell az ő tanítványi-
nak főleg törekedniük ! Kétségkívül nagy kegyelem, 
Jézus tanítványai közé számittatni; nagy kiváltság, 
a dühös skorpiókat és mérges kígyókat tapodva, 
győzedelmeskedni az ellenség erején, a nélkül, hogy 
ez nekik ár thatna; s hatalommal bírni, mellynek még 
az ördögök is engedelmeskednek: — mégis az isteni 
Üdvözítő a maga híveit egy más, nem földi jónak 
örülni tanítja. . . . S valóban mit is használna, Krisz-
tus tanítványai közé csak ez életben , és név szerint 
tartozni: s amaz utolsó, mindeneket elválasztó nagy 
napon, hűtlen szolga gyanánt elvettetni? 

Igaz ugyan , hogy a keresztség szentsége által 
megnyílt előttünk a mennyország ajtaja; fölvétettünk 
az Ur egyházába: de ki biztosit róla,valljon nevünk 
állandóan fön maradt-e az élet könyvében irva? Kö-
rültekintve a világtörténelem hasábjain,hányat talá-
lunk , kik szinte fölvétettek az Ur egyházába; s 
messze terjedő tudományuk, feltűnő ismereteik, és 
egyéb ajánlatos tulajdonaik által nagy hírnevet sze-
reztek maguknak: —s mégis nevük kitöröltetett az 
élet könyvéből! Kik jól kezdették ugyan; annak ide-
jén a skorpiókat és kígyókat győzedelmesen tapodva: 
de nem valának a jóban állhatatosak ! Kik világos-
ságul adattak : és setétséget terjesztének !... S valljon 
mi okozta közvetlen bukásukat? Nem egyéb, mint 
az i m á d s á g s z e l l e m é n e k e l h a n y a g o l á s a . 
Az lett volna rendén, hogy mindenha elismerjék Is-
tentőli függésüket, és meghódoljanak a Mindenható-
nak: azonban a hiúság elhomályositá érteim' ke t , és 
az állhatatlan vágyakodás megvesztegeté az ép er-
kölcsük Az lett volna rendén, hogy a méltóságot, 
mellyre teremtve valának,az ártatlanságot, mellyre Is-
tennek ingyen kegyelméből a keresztségben újraszü-

lettek, mindenkor nagyra becsüljék, azt ajtatos imá-
val , és a szentségek gyakori fölvételével gyarapít-
sák: azonban az élet kevélysége, s a test kívánsága 
erőt vőnek szivökün; s midőn egy felől a Magasság-
beli trónja felé erőküdének, addig másfelől a barmo-
kig aljasodának le. ,Quae scripta sunt , ad nostram 
informationem scripta sunt.' 

A keresztény hit szellemében kezelt n e v e l é s , 
fő eszküz a r ra , hogy az Ur kegyelmeit bűnösen el 
ne fecséreljük. Ez a legbiztosabb óvszer, hogy aa 
örök életre hivatalos ember fia, Isten kegyelmének 
harmatozása mellett, melly a buzgó imádság, és a 
szentségek gyakori méltó fölvételéből háramlik rá, a 
tükéletesség utján el ne lankadjon, s a jóban mind vé-
gig állhatatosan megmaradjon. 

A pásztorokon fordul meg a nyá j jólléte; a ta-
nítókon a boldog jövőnek előkészítése, és szilárdítása. 
Ide czéloznak az i s k o l a t e s t v é r e k . A ker. religio 
és ajtatosság, s az ezekre fektetett nevelés, nekik égi 
f ény ; melly azért adatott Istentől, hogy valamint 
a nap sugáraival világit és melegít, ugy világosítsa 
föl ez is a növendékek lelki országát, ö k meg van-
nak róla győződve, hogy a nevelésuek ,per eminen-
tiam' vallásosnak , keresztényinek , katholikusnak 
kell lennie. S igazuk van. Találkoztak ugyan, kivált 
ujabb időben, emberek, azt állítók, hogy religio nél-
kül is lehet ekét és kapát forgatni , ruhát , czipőt 
késziteni, kereskedni, ügyeket bölcsen vezetni, be-
tegeket sikeresen gyógyí tani ; s hogy ezért az ifjú-
ságot is csak azon eljárásra kellene tanítani, melly-
nek a köz életben hasznát veendi: hogy tudjon a 
földmivelő eszközökkel bánni, a tü t , kalapácsot, vé-
sőt, és egyéb perpatvart ügyesen kezelni. Igaz, hogy 
nem kell épen vallásos nevelés ahhoz, miszerint a gyer-
mek megtanulja a tü és fordító, eke és borona hasz-
nai t , a gyógyászatot, a perek vezetését, és a keres-
kedést: de igen is szükséges arra, hogy egykor mint 
keresztény ember teljesítse hivatása kötelmeit, és 
ovakodjék minden hűtlenség- és csalástól : legyen 
azután földmivelő, vagy mesterember, ügyvéd, vagy 
kereskedő, mindegy. A tanítónak ugyan nem kell a 
hittant összekevernie az egyszer-egy tanításával: de 
a gyermeknek mégis akkép kell tanulnia a szám-
tan t , hogy számadásai egykor Isten előtt is megáll-
hassanak. 

Az iskolatestvéreket e tekintetben hatalmasan 
ösztönözi saját rendi szabályuk is. Igen jellemzőleg 
mondatik azok egyikében : „Az intézet szelleme, a 
h i t szelleme; melly a társakat arra inditsa, misze-
rint mindent a hit szempontjából tekintsenek, min-
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dent Istenre vonatkozólag tegyenek, mindent az Is-
tenre vezessenek vissza; és sz. Jobbal mindinkább 
egyet értsenek, mondván : ,Isten adta, Isten elvette ; 
a mint az Urnák tetszett, ugy történt.' Kell , hogy 
a testvérek cselekvényeit a hitérzelem éltesse : e mel-
lett pedig Isten parancsait és akaratát tartsák min-
denkor szemeik előtt ; ezt imádják minden dolgaik-
ban; ez szolgáljon maguk viseletének irányul. Köte-
lességük a testvéreknek, szorgalmasan őrködni ma-
guk fölött; s ha lehetséges, egyetlen-egy cselek-
Vényt. sem vinni véghez csupán természetes ösztön-
ből , szokásból, vagy egyébkint merőben emberi in-
dokból ; hanem mindennek csak az Isten vezénylete 
a la t t , Szentlelke ösztönözéséből, és ama szándékból 
kell történnie, hogy ez által az Ő tetszését megnyer-
hessük. Iparkodjanak a testvérek, a mennyire csak 
lehetséges, tekintetöket Istennek mindenütti jelen-
létére irányozni, s ugyanezt időnkint emiékezetök-
be visszaidézni: meg lévén róla győződve, hogy csak 
ő rá szabad gondolniok, és arra, mit ő parancsol; az-
az : mit saját kötelességük, és szolgálatuk követel 
tőlök." 

„Emlékezzetek gyakran-e szavakra: ,Az igaz 
á h i t b ő l él.' Fő gondotok legyen, hogy e szellem-
től engedjétek magatokat vezéreltetni; nem pedig 
saját eszméitek-, ábrándaitok-, és szenvedélyeitektől. 
Nem csupán természetes haj lamotok, nem a világ-
szokás, sőt nem is csupán eszetek: hanem a h i t , és a 
Jézus Krisztusnak mondatai szolgáljanak viseletetek 
irányául. A ti hitetek t e v é k e n y legyen: éltetve a 
szeretettől ; mindentől meg kell válnotok, és egész 
erőből oda törekednetek, miszerint készek legyetek 
mindent elveszteni inkább, min t sem az Istent; in-
kább mindent abba hagyni, mint sem az Isten meg-
ismert igazságát nem követni; kell, hogy az ur Jé-
zus Krisztusnak példája szerint mindent, tiszteletet, 
egészséget, sőt életet is az Isten dicsőségére, és szent 
ügyének előmozdítására áldozatul hozzatok." 

„Az első eredmény, mondatik tovább, mellyet 
a hitnek bennünk előhoznia kell , abból áll, hogy 
buzgón iparkodjunk Krisztus Jézust megismerni, őt 
szeretni, követni, s vele egyesülni. Meg kell őt is-
mernünk; mivel ez ismeretben áll az örök élet. Sze-
retnünk kell őt ; mert a ki őt nem szereti, az átok 
alatt van. Öt kell követnünk : mivel azoknak, kik az 
örök boldogságot elnyerni óhaj t ják , hozzá kell ha-
sonlóknak lenniek. Yele kell egyesülnünk; mert 
ugyanazon benső egyességben állunk a Jézus Krisz-
tussal, mint a szőllőtőke az ő vesszeivel: mellyek 
azonnal elszáradnak, és elvesznek, mihelyt attól el-

választatnak. A hit szelleme enged részt vennünk az 
Isten Lelkében, melly bennünk lakik; ez teszi, 
hogy mindenben a hit által nyert érzelmekés alapel-
vek szerint engedjük magunkat igazgattatni, s min-
den cselekedeteinkben vezéreltetni. Minden iparko-
dástok oda legyen irányozva, hogy a hit szellemét 
megnyerhessétek; hogy ezzel paizs gyanánt védhes-
sétek magatokat az ördög tüzes nyilainak eloltá-
sára " 

Miután tehát az iskolatestvérek különösen hi-
vatvák, növendékeiket keresztényileg tanítani és 
n e v e l n i , s mindenben a hit szelleméből kiindulni : 
azért főgondjokat a ker. hit szellemének ébresztése-, 
és ápolására irányozzák : miért is náluk a fő tanul-
mány , a hittan. Ennek elméleti s gyakorlati előadá-
sára, a jámbor testvérek különös gondot fordítanak: 
nem csak naponkint adván belőle igen épületes lecz-
kéket, hanem kiválólag vasár- és ünnepnapokon 
minden tehetségűkkel oda iparkodván, hogy az al-
kalmas példák-és hasonlatosságokkal fűszerezett ker. 
tanítás, mély gyökeret verjen a gyermek vallásos 
szivében. Mondják, hogy e tekintetben a jámbor test-
vérek megbecsülhetlen szolgálatot tesznek az egy-
háznak. Ha a templomok Francziaországban jelenleg 
a legalsóbb osztályok által is látogattatnak, ennek 
fő érdeme s dicsősége leginkább a buzgó testvéreket 
illeti ; kik a legelhagyottabb gyermekeket is fölsze-
dik, és a hit igazságaiban oktatják. Nincs meghatóbb 
lá tvány, mint midőn a testvérek vasárnaponkint 
száz, meg száz gyermeket vezetnek a templomba, 
viseletökre a legszorgalmasabban fölvigyáznak, és 
saját szelíd, épületes példájokkal igazgatják. Midőn 
az utczán végig mennek a jó testvérek, az ő durva, 
s különcz ruházatuk, az idegenek figyelmét és ujság-
vágyát vonja magára. Csudálják alázatos viseletöket, 
a rájok bízott gyermekekkeli kitűnő bánásmódjokat, 
és a figyelmet, mellyel őket az átmenők üdvözlik : a 
baráti visszaemlékezése jeleit néhány szóval viszo-
nozván. Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 24-én. A Csanádi megye mélt. és főtiszt, püs-

pöke , az anyaszentegyház szorongatott fejének szenvedései 
fölött érzett részvétteljes bánatát , fiúi hódolat nyilvánitására 
felhívó főpásztor! szózatban fejezé ki, mellyet legközelebb 
adandunk ; közlendők egyes szakaszokat azon főpásztori kör-
levélből is, mellyet ugyancsak a mélt. püspök ur nov. 27-én 
bocsátott ki mult évben. 

POSONY-ból jan. 16-ikáról jelentetik ft. K r e m n i c s-
k a Tamás, draveczi sz. Antalról czimzett prépost és po-
sonyi kanonok urnák élete 65-dik évében, hosszas beteges-
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kedés után bekövetkezett halála. A boldogult, főleg a növen-
dék-papságnak vallásos képezésére forditott sok évi buzgó 
munkássága által szerzett magának az esztergomi főmegye 
körül érdemeket ; mellyeket e szakba vágó munkák kiadásá-
val , nem csak az egész országra kiterjeszteni, hanem irodal-
milag megörökíteni is törekedett. A haldoklók szentségeinek 
ajtatos és buzgó felvételé után Urban elhunytat , az egész 
ft. társas-káptalan gyászolja ; s a boldogultnak hideg tetemei, 
saját kivánsága szerint, a sz. Andrásról nevezett temetőbe, 
szeretett bátyja , néhai K r e m n i c s k a János, szinte poso-
nyi kanonok és plébános által alakított sirboltba, j an. 18-án 
lőnek eltakarítva. Nyugodjanak hamvai békében ! 

BÉCS , jan. 20-án, 1860. (P á z m á n y - i n t é z e t.) Or-
szágunk herczeg-primásának kegyes Ígérete folytán táplált 
reményünk : a kisebb egyházi rendeket, és a tonsurát fölve-
hetni , végre valósult. Biboros áldornagyunk buzgalma, pesti 
testvéreink után minket is fölkeresett a távolban Az ünne-
pélyes szertartás napjául a tegnapi tüzetett ki; s igy e nap 
sziveinkben nem különben, mint intézetünk történetében a rit-
kább, sz. emlékekben gazdag napok egyikét képezi : mellyekre 
később, több évek multán is kegyeletes örömmel emlékezünk 
vissza. E nap reggelén hét órakor már fiainak hü körében 
lehete látni az ősz főpapot ; kire tekintvén, önkénytelenül is 
az irás szavai jutának eszünkbe : „Quam speciosum canitiei 
indicium Quam speciosa veteranis sapientia, et gloriosus 
intellectus, et consilium." (Eccli. 25.) Magas kíséretében volt 
szerencsénk tisztelhetni gr. N y á r y Rudolf primási titoknok, 
azon kivül nagys. S z á n t ó f y Antal prépost és pestvárosi plé-
bános, ugy szinte H e i 11 e r Károly kanonok, apát és posonyi 
plébános urakat. A szeretett igazgatónk által ez alkalommal is, 
szokott gondoskodása következtében, ünnepélyesen földiszit-
tetet t kápolna, s az egész szertartás épületes folyama, ujabb 
okot nyújtott a fölavatandóknak, egyházunkat, fönséges szer-
tartásaiban is szeretni ; s boldogoknak érezni magukat annak 
tudatában, hogy szolgálatára szentelhetik életöket ! Az ünne-
pély bevégzése után ő eminentiájának kézcsókolására siet-
tünk , ki e nap emlékeül kápolnánknak egy diszes vörös se-
lyem mise-ruliát kegyeskedett ajándékozni. 0 eminentiája mai 
nap reggelén székhelyére utazott vissza. Az Ur oltalmazza 
minden utaiban ! R. J. 

BÉCS. (A bécsi fm. bibornok-érsek körlevelének folyt.) 
„Jogos-e a pápa elleni föllázadás ? Kétségkívül az uralkodó-
nak nem csupán jogai, hanem kötelességei is vannak ; s minél 
fontosabb az állami rend az embernek ideigleni fejlődésére, s 
közvetve az örökkévalóra nézve is, annál szentebbek e köteles-
ségek. De valljon a pápák nem töltötték-e be uralkodói köte-
lességeiket ? Az állam először is, és mindenek fölött, övéinek 
hatályos oltalmat tartozik nyújtani a birtok és szerződések 
sértetlenül tartása körül, s lélekismeretes felosztását eszközölni 
az adóknak. Az egyházi állam lakói mérsékelt adót fizetnek, 
biztosak az igazság részrehajlatlan kiszolgáltatását illetőleg, 
és kiilellenségtől nincs mit félniek. E fölött virágzanak a mű-
vészetek ; nagyszámú képző-intézeteit csak az vetheti meg, ki 
vagy nem ismeri azokat, vagy pedig sehol sem talál dicséretre 
valót ott, hol a keresztény meggyőződés elleni kikelések hiá-
nyoznak. Az utak kitűnő jók ; a közhasznú müvek szakadatla-
nul folynak : s már régen nagyobb mértékben munkába vétet-
tek volna, ha az 1848-dikiév, és Mazzini respublicája az 

országos kincstárra nem hárított volna olly terheket, mellyek 
minden rendelkezés alá eshető segédeszközöket parancsolólag 
igénybe vettek. Mégis alig volt a rendetlenség megszüntetve, 
midőn az ariciai óriási liid emeltetni kezdett." 

„De hiszen a pápa nem képes magát idegen segitség 
nélkül föntartani? Mi legjobban bizonyítja, hogy: ,alattvalói-
nak szükségeit ki nem elégítheti.' Azóta, hogy V. Márton, a 
megszüntetett szakadás u tán , a héthalmu városba bevonult, 
az egyházi állam, közel négy egész századig, belbékének ör-
vendett : melly olly tökéletes volt , hogy hozzá hasonlót ke-
vés ország élvezett. A szilárd alapot, mellyen a pápai kor-
mány nyugodott, csak a forradalom rendítette meg; megren-
dítette pedig az által, hogy egy parányi kisebbséget megta-
nított ama titokra, mint lehet a népfölség nevében, az egé-
szet szolgaságba vetni. A legatiókban több, mint félév óta, 
mindennemű eszköszök felhasználtatnak a sokaság elámitá-
sára : és mégis , ha megengedtetnék , hogy az összes népes-
ség , minden erőszak- és zaklatásoktóli félelem nélkül adhassa 
szavazatát a pápai uralom visszaállítását illetőleg, a forra-
dalom határozottan kisebbségben maradna. Ez állapotok azon-
ban korán sem szoritkoznak egyedül az egyházállamra. Vagy 
talán a francziák többsége, vágyódott a kézmüves-respublica 
után ? A többség, még pedig a végetlen többség, békét, ren-
det , és igazságot kíván Francziaországban. De e többség az 
elszánt, és eszélyesen vezetett pártok ellenében, nem tudja 
magát egyesíteni, s érvényre emelni ; részben, a fönforgó kér-
dések természete , s jelentősége iránt, tévútra is hagyja ma-
gát vitetni : s csalódását akkor látja csak be, midőn már késő. 
Ez az oka, miért hasonló állapotok, a belbéke oltalmára hatal-
mas katonai erőt szükségeinek ; minő a pápai államban ez 
ideig hiányzott*). A kereszténység atyja, mint világi uralko-

*) N e t t e m e n t Alfred, legközelebb megjelent röpiratában, 
(,Appel au bon sens , au droit, et à l'histoire, en répons à la brochure : 
le Pape et le congrès',) e pontot illetőleg igen fontos kimutatást ad. 
„Sokszor vetették , ugy mond , szemére a pápának , hogy külsegitségre 
szorul, a rendnek saját államábani föntartása , vagy visszaállítása vé-
gett. A pápa nem bir több, mint 17,000 emberből álló hadsereggel, 
3,500,000 alattvaló mellett. Hogy a r á n y l a g annyival birjon , mint 
mi" (t. i. a francziák), „kik 400,000 fegyveres embert számítunk" (pe-
dig tudvalevőleg e szám sokkal alantibb a valónál) „36 millió fran-
cziára : 37,000 katonájának kellene lenni. Ha a pápai kormánynak ha-
gyományos atyai kormányzási modora, melly a k a t o n a - á l l i t á s t 
(conscriptiot) kizárja , tovább az adó csekélysége , s az abbeli köteles-
ség , hogy ennek n a g y o b b része az á t a l á n o s egyház szükségeire 
fordittassék , megengedték volna illy számú hadsereggel bírni, ugy 
senkire sem volna szüksége." Ugyanezen iró mondja a Romagnaban 
jelenleg uralkodó, s e g y é b okok szülte izgatottságról : „A kedélyek 
nyugtalanok, elégedetlenek , forrongok ; telvék zavaros eszmékkel, 
velleitásokkal inkább , mint határozott akarattal, a változás és újság 
utáni vágygyal inkább, mint annak világos tudatával, a mi nekik va-
lóban hasznos. De még azt sem szabad feledni, hogy forradalom idején 
fölöttébb nehéz kitudni, mit akar egy népnek többsége. A kisebb szá-
mú zavargók csalódásba hozzák őt ama zaj által, mellyet ütnek , és a 
tevékenységgel , mellyet gyakorolnak. Ők kényök szerint vezetik a 
tétlen , közönyös , vagy megrémült többséget, és uralkodnak fölötte. 
Tacitus jól fejezte ki a forradalmak törvényét, midőn egy romai for-
radalomról ezt irta : ,Egy kisded szám csinálta, egy nagyobb akarta, 
s az egész világ hagyta megtörténni.' Ugyanazért fölöttébb nehéz bi-
zonyost tudni arról, hogy mit akar Romagna valójában : a többséget 
azon állapotban , mellyben az jelenleg van , lehetetlen komolyan meg-
kérdezni iránta. Nagyon is lehetséges , hogy azon mozgalom , mellyet 
elénk tükröznek , csak a fölületen van. S különben is az olly gyorsan 
egymásra következni szokott forradalmak napjaiban , és illy mozgé-
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dó is atyai szivet tanusitott. Csak ha a szükség nyilvános volt, 
tudta magát elhatározni, alattvalói terheinek súlyosbítására; 
s még csak a katonai szolgálatot sem tette nekik kötelessé-
gül. E fölött egy olasz hatalmasság, a pápai trón ellen titkos 
háborút viselve, mindent elkövetett, a mit csak rábeszélés, 
pénz és emissariusok által végbe vihetni: hogy a lázadók párt-
j á t , az ezeket ért csapás u tán , újra fölemelje, bátorítsa, 
és nevelje. Minthogy pedig sz. Péter utódjára nézve egy 
katholikus sem i d e g e n : ennél fogva nagyon is természe-
tesnek látszhatott , ha néhány ezer katholikus, kik a Ha-
vasokon tul éjszakra születtek, Roma-, és Bolognában szolgála-
tukat kölcsönözék neki legalább addig, mig nem fog egyetlen 
olly kormány is találkozni, melly dicsvágyas terveit sz. Péter 
örökségére irányozza. Valljon az emberi számitás határai közé 
tartozott-e, az 1859-di események által előidézett zavar ? Vagy 
azon kíméletes szelídség által, mellyet IX. Pius a maga alatt-
valói , s a nemes bizalom, mellyet a kath. fejedelmek iránt 
tanusitott , méltatlanná vált -e az uralkodásra ?" 

„Egyébiránt ama pillanatnyi elégtelenség, a lázadást pá-
pai seregek által fékezni, csak is merő színlelt ok. Ha IX. Pius-
nak elegendő hadi ereje volna arra , hogy a romagnai láza-
dókat minden segédtársaikkal együtt megalázhassa : ugyan-
ezen emberek őt a legelviselhetlenebb zsarnoksággal vádol-
nák; s jajveszékelve orditoznák, miszerint e ,gyilkos'-okat 
küldvén alattvalói ellen, ez által az uralkodásrai jogot el-
vesztette. A kérdés ebben határozódik. Ha a pápa a mozgal-
mi pártot fékezi, ugy ezzel kiáltó igazságtalanságot követ el ; 
ha pedig e párt valahol győz, ugy ezzel ő visszavonliatlan jogot 
szerzett magának. Akár birja a pápa, akár nem, saját erejéből a 
fölkelést elnyomni : mindkét esetben csak az következik belőle, 
hogy uralkodói jogát meg nem tar that ja többé. Neki nem sza-
bad i d e g e n segitséghez folyamodnia : de a lázadást szabad 
minden lehető módon éleszteni s felbátoritni. S mindezt ő ak-
kép köteles tekinteni, mint tiszteletteljes és fölvilágosult 
gondoskodást valódi érdekeiről; mellyért még legnagyobb hála 
nyilvánítására is köteles. Mindez a régi történet ismételése az 
oroszlán és bárány közti eljárást illetőleg. Ha a bárány be-
vallja a patak felső partjainál álló oroszlánnak, hogy ő zavarta 
meg a vizet , ugy a halált érdemlő bűntett be van ellene bi-
zonyítva. Ha pedig elég merész azon észrevételt tenni, hogy 
az, a mi lehetetlenség, való nem lehet , ugy vakmerőségének 
büntetéseid tépetik szét. A bárányt megakarják enni: ez a 
dolog veleje !" 

„De az egyházi állam polgára jogosan igényel magának 
politikai életet, mellyet a pápai kormány nem képes neki adni: 
,tehát a pápai kormánynak meg kell szűnnie, vagy pedig egy 

kony népességek közt mi sem bizonytalanabb , mint az : valljon a ma 
látható mozgalom nem fog-e pár hónap múlva egy ellenkezőnek helyet 
adni? Sőt még azt is tudjuk, minden ez iránti kétség lehetetlenné té-
tetvén , a lord Normanbynak utolsó irata, és Scerlett ur revelatióinak 
nyomán , hogy ezen ,bevégzett tények' még csak bevégezve sincsenek 
önmaguktól.'- Mindez arra mutat, hogy az ő szentségének kormánya, 
mint tehetetlen ellen emelt vádak, egyedül ama hálátlanságot helyezik 
nagyobb világosságba , mellyel a sz. atya legjobb szándékai felreis-
mertetnek ; és vétségül tulajdoníttatik neki, mit az egész világ óhajt 
másutt, tudnillik a hadseregek lehető legkisebb számrai leszallitása. 
Igaz , hogy a pápák nem hadi erő, hanem megnyerő szeretet által ural-
kodtak évszázadok óta a nekik örömest hódoló népeken : de az utóbbiak 
azért legkevésbbé vannak az e miatti panaszra feljogosítva. S z e r k . 

tehetetlen látszattá válnia.' Az államszervezet nem maga a 
czél : hanem csak eszköz a czélra. Annak legkülönnemübb 
alakjai, használható eszközökül szolgálhatnak egy olly czélra, 
mellyet Isten és a józan ész előtt szabadon bevallhatni. De épen 
azért itt is, mint minden emberi dolgokban, az időt és körül-
ményeket jól meg kell fontolni. A nehéz pánczélu lovasság 
addig, mig sem a vont, sem a nem-vont ágyuk nem ismertet-
tek, épen nem volt megvetendő fegyver-nem : sőt inkább a neki 
kedvező téren, sokszor igen is nagy sikert vivott ki. Az azonban 
esztelenség vol t , a nehéz vértezetü urakat és lovagokat a 
morgarteni keskeny, meredek sziklafal, és a tónak befagyott 
tükre közé zárt szorosba vezetni. Szintolly esztelenség lenne, 
azon alkotmányt, mellynek Schwyz és Uri századokig tartó 
csendes boldogságát köszönő, Francziaországra akarni alkal-
mazni. Mi az alkotmányt, e szónak l e g ú j a b b értelmében 
véve *), vagyis az ugy nevezett constitutiót illeti : erre nézve 
olly hatalmi viszonyok tartatnak szemben, minők Angliában, 
III. György alatt, a királyságra mért utolsó csapás után ki-
fejlődtek." (Vége köv.) 

OLASZORSZÁG. Mit ő szentsége, IX. Pius, a st.-jean-
de-mauriennei püspökhez intézett levelében, még mult évi 
decemberhóban kimondott, miszerint: „Az apostoli szék vi-
lági uralmával összekötött jogokat nem lehet megsérteni, s 
lábbal tapodni, a nélkül, hogy e miatt a kath. egyháznak is 
szenvednie ne kellene" ; s az ennek következtében nyilváni-
tott magasztos elhatározása : „Mi, kötelességünk- és eskünk-
hez hiven, melly e jogok sértetlenül tartására kötelez. . . elő-
dink példája által is felbátoritva, kik hasonló legvégsőbb szo-
rongatások közt sem szűntek meg a sz. szék birtokát és jogait 
védeni : mindenkor egészen készek vagyunk, ugyanazon ügy 
védelmében a szorongattatás és inség minden nemeit eltűrni": 
— rendületlenül áll. 0 szentsége a francziák császárjának 
adott válaszában szintúgy, valamint kormánya az európai 
nagyhatalmasságoknál levő követekhez intézett körlevelében, 
minden olly rendszabály ellen tiltakozott, melly az egyházi 
állam feldarabolását tűzi ki magának czélul. Ez elhatározást 
a romai hivatalos lap, a ,Giornale di Roma', jan. 17-diki szá-
mában adta köztudomásul. 

— A sz. szék jogainak védelmére , az ellenséges Sardi-
niában is erőteljes szózatok emelkednek. Solar de la Marghe-
rita gróf , államminister és követ nyilatkozatát másokéi köve-
tik ; nevezetesen Spinola követ a ,L'Armonia'-ban tesz közzé 
egy, ő szentsége mellett felszólaló czikket. A gr. Solar iratá-
nak főbb szakaszait közelebb mi is adandjuk. 

— Az antikath. elvek pillanatnyi diadala Olaszhon egyes 
részeiben, a hit ellenségeit egész bosszujok kitöltésére bátori-
tá föl. Az egy ideig kétségbe vont esemény csakugyan való-

*) Tehát nem abban, mellyben a kath. országok és birodalmak 
(nevezetesen az országgyűléseit csaknem ezer évig megtartott romai né-
met szent birodalom), kath. őseiktől ÖröUött a l k o t m á n y a i k a t vették, 
és gyakorolták. Itt ezekről nincs szó: hanem csak a forradalmi elveket, 
a papai kormány ellenében érvényesiteni törekvő pártok divatos parla-
mentarismusáról ; mint az például Francziaországban diszlik ; s minő-
vel kétségkívül az olasz népet is boldogítani szándéka az azt ,megsza-
badító' hatalomnak. Különben az egész csak történeti felvilágosítás 
egy nagy közönségre nézve : kiilönösen arra nézve , melly boldogság-
vágytól epedve, kivívott szabadsagának első biztosítékául i s , mint 
minap egyik lapban olvastuk, sajtószabadságot és censurât' kért . . . , 

S z e r k. 
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sül : Bolognában F e 11 e 11 i atya, a Mortara-család kivánatára, 
mint gyermekrabló, vád alá helyeztetett , és tömlöczbe vet-
tetett. (Legalább az ideiglenes kormány hivatalos lapja, a be-
vádoltatást a családnak tulajdonítja ; jóllehet a Londonban 
élő atya mást állit.) A pör megkezdetett. 

— A romai nemesség föliratot intézett a pápához, 
mcllyben legmélyebb fiúi hódolatának bizonyítványait adja, 
s mellyet talán egy-két kivétellel, az egész romai főrangú 
nemesség aláirt ; még a napoleoni család feje is Romában, 
a caninoi herczeg fia, József. — Ferrett i bibornok halála 
a sz. atyára annál fájdalmasabb benyomást gyakorol, mint-
hogy a boldogult, rokona a pápának. — A sz. atya gyak-
ran ád audientiákat : legközelebb b. Bach, Austria követe, 
mutatta be ő szentségének gr. Buol, volt minister ő excel-
len tiáj át. 

NÉMETORSZÁG. Múltkor emiitők, hogy a sz. szék 
napnál világosb igazai mellett még prot. lapokban is erélyes 
szózatok emelkednek a vallásilag különben annyira megszag-
gatott Németországban. A ,Neue preuss. Zeitung', alkalmat 
véve többi között, ő szentségének uj-évi nyilatkozata-, s III. 
Napoleonnak a pápához intézett leveléből, azt erősiti, mikép: 
„Mi még kevés olly véleménynyilvánitással találkoztunk Né-
metországban, melly az egyházfejedelem végleges elhatározá-
sát érdemlett dicséret-, a nyugtalan dictator valahárai nyílt-
ságát pedig kellő megjegyzéssel nem fogadta volna, az utób-
binak olaszhoni korábbi politikájára vonatkozólag." S miután 
az angol lapoknak egészen ellenkező, de épen azért méltat-
lan eljárását ismertetőleg, a ,Times'-nak azon aljas nyilatko-
zatát idézte volna, miszerint a császári levélben legalább 
„semmi ravasz képmutatás , semmi utálatos szövevénye sincs 
az ellenmondásoknak", mint természetesen a pápa magavi-
seletében ; kinek „allocutiója szerencsétlen ellentétet képez e 
császári irattal, stb."-—a porosz lap folytatja: „S valóban azt 
hiszik-e az illy nyomorúságos aljasságok irói, miszerint a jog, 
becsület és férfiasság tiszteletben maradhat még tovább is 
Angliában, ha azokat külföldön mindenütt kigúnyolni törek-
szik : o t t , hol az ő gyáva politikájának érdekeihez alkalmaz-
kodni nem akarnak ?" Még a pápai hatalom legnagyobb ellen-
sége , a ,Nationalzeitung' is megdöbbenést mutat a dolgok 
uj fordulatán ; mellyen a ,Kreuzzeitung' szerint, csak is „a 
forradalmi lapok örülnek, annál nagyobb mértékben, minél 
lázítóbbak." Poroszhonban „a legszilárdabb elvű lapok, s köz-
tök ollyanok is, mellyek a liberálisokkal épen nem állanak 
rossz lábon, nyiltan kimondják, hogy e kérdést illetőleg, a 
catholicismus és protestantismus közt megszűnik minden kü-
lönbség : mindkettőnek azonegy közös ellenséggel levén dol-
ga." S helyesen: mivel a minden egyházi s világi törvényhozás, 
állam és morál alapelveinek tiszteletben-tartása, közös ér-
deke minden becsületes embernek, még a nem-keresztény-
nek is ; annál inkább azoknak, kik az ur Jézus törvényére 
valamit adnak. Ezért a .Giornale di Roma', jan. 17-dikén ki-
adott száma még Berlinben is örömmel üdvözöltetett ; mint 
hirdetője egy „szerfölött örvendetes dolognak, ez elhalavá-
nyult, szine vesztett korszakban." 

— A badeni viszály kiegyenlítésének egyik örvendetes 
jele- és bizonyítványául tekintendő, hogy valamennyi kerü-
letek hatóságaihoz rendelet érkezett, melly a kath. lelkipász-
torokra, az egyházi súrlódások ideje alatt büntetésül vetet t 

pénzbírságok és megszüntetett jövedelmek visszaadását pa-
rancsolja. 

— Berlinben egy, ugy nevezett,szabad-keresztény fe-
lekezet' lelkésze (ha mégis hiszi ő , és felekezete, miszerint 
az embernek lelke is van), Binder, a minden harmadik hétben 
megtartott ,ajtatosságok' u tán , tudományos felolvasást tar t 
hiveinek ; s ezek egyikében a bibliai teremtés-történetet az 
indiainak ,halavány másolata' gyanánt tüntette föl; azután 
előadta, mint fejlődött emberré az állat , melly előbb csak 
növény volt , stb. A chinaiakról is megemlékezvén, s felhoz-
ván egy chinainak esetét , ki nem akart megtérni, mivel a 
más világgal nem törődött ; fölkiált» : „s helyesen te t t ; e rész-
ben magam is chinai vagyok. Csak arra legyen gondod, mi e 
világra tartozik ; a másikról ugy sem tudsz semmit !" Con-
fuciusnak adott bókok u tán , e szókra fakadt a szónok : „El-
multak az idők, midőn csak e g y volt a Messiás! Ma már 
mindenkinek Udvözitővé kell lenni, hogy a világot az i n t e t -
1 i g e n t i a által megváltsa." 

FRANCZIAORSZÁG. A letiltott püspöki körlevelek 
helyett főpásztori, s egyéb buzgó kath. irók által közre bocsá-
tott röpiratok (számuk már haladja a százat) törekesznek a 
közönséget felvilágosítani a helyezetről, mellybe a sz. szék irá-
nyában követett eljárás a kath. egyházat, és hozzá hü né-
peket hozta. A főpásztorok által egyértelmüleg nyilvánitott 
kath. érzelem, és tekintélyes szó hatását az által vélték né-
mellyek gyengithetni, hogy a troyesi s versaillesi püspöknek 
egészen ellenkező szellemben irt körleveleket tulajdonítottak. 
Azonban az előbbire nézve a ,L'Union' kath. lap fölhivja a 
,Patrie'-t, s vele rokon érzelmű lapokat : idézzenek egyetlen 
olly szót a troyesi püspök, mons. Coeur iratából (melly szinte 
brochure-alakban adatott ki), melly a sz. szék jogainak sérthe-
tetlenségét kétségbe vonná. Mi pedig a versaillesi püspök 
körlevelét illeti, mindamellett, hogy egyes lapok, mint a 
,Courrier des Voges' (kormánylap), mint előttük fekvőről 
irnak róla, s hangosan magasztalják tartalmát, a valóságban 
nem is létezik. Elap, daczára a tilalomnak, melly a hirlapokban 
nem enged a körlevelekről szót tenni, a versaillesit akkép 
ajánlja minden katholikusnak, mint valóban evangeliumszerüt; 
mellyben : „a tiszteletre méltó főpap magát az egyház enge-
delmes fiának tudta mutatni, telve a sz. atya iránti hódoló 
tisztelettel ; de egyszersmind fölvilágosodott honpolgárnak 
is, kiben él ami fölséges császárunk bölcseségébeni hit." Azon-
ban a versaillesi püspök, a lapokban következő tiltakozást kö-
zöltet. „Versailles, jan. 11. 1860. Szerkesztő ur ! Több lapok 
arról tudósitottak, hogy én egy, a körülményekre vonatkozó 
körlevelet bocsátottam ki : ez egy olly tévállitás, melly ellen a 
,L'Univers' ut ján tiltakozni, kötelességemnek hittem. Illő 
tisztelettelajánlott maradok : -J-. P é t e r , versaillesi püspök." 
S valljon mit fog e tiltakozásra a körlevelet dicsérő lap mon-
dani ? A ,L' Univers' hosszú tapasztalás után mondja, mi 
csaknem bizonyos, hogy : „Semmit sem fog mondani" ; hanem 
hallgatand, mint a ,Patrie', „s olvasóit ez iránt üdvös (!) tudat-
lanságban hagyandja!" Hiszen az e szellemű lapoknak nem az 
igaz- és valónak tudására vagyon szükségök, hanem arra. 
hogy a ráfogást elhitessék. 

— A sz. atya, s kath. egyház függetlensége iránt 
nyilatkozó részvét alig találand nem sokára t é r t , mellyen 
szabadon nyilvánulhatna. A föpásztoroknak tilos, körle-
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veleiket, bár egyházi lapok utján is, közre bocsátani: leg-
újabban pedig a híveknek is eltiltatott, nevöket olly hó-
dolati feliratokra jegyezni, mellyekben egész megyék tárják 
föl a kath. egyház szorongatott fejének sorsa fölötti megille-
tődésöket. A Parisban köröztetett fölirat alá ugyan jan. 12-én 
már 25,000-en jegyezték föl nevöket : de a Gard megye fő-
nöke, jan. 16-án kelt köriratában minden illy aláirás-gyüjtést 
eltiltott. •— A franczia nép szabadsága, legalább egyházi téren, 
nem igen nagy virágzásnak örvend. A püspökök ellen haszná-
landó keményebb eszközök is szóba hozattak már; és állítólag be-
börtönözéssel is fenyegettetnek ! Azok után, mik a legfőbb pász-
tor irányában elkövettettek, ki pedig független uralkodó, mi 
sem lesz meglepő benne, ha a fenyegetéseket tettek is követen-
dik : méltók olly kormányhoz, mellynek legfőbb hivatalnokai-
ról egy prot. lap (a ,Neue preuss. Zeit.') i r ja , hogy: „A bel-
ügyi ministeriumban igen meg vannak elégedve. A legfőbb 
hivatalnokok régi liberálisok, kiknek, mint illyeneknek, csak 
e g y érzelmök van : s ez a papság elleni gyűlölet. El is vannak 
itt határozva , a máskép érző napi sajtó ellen irgalom nélkül 
eljárni." A kath. érzelmű lapok rendre megintést kapnak; mi 
által létök minden perczben kioltatással fenyegettetik : ugy 
hogy a legnagyobb rész hallgatási rendszert kénytelen a leg-
főbb életkérdésekre nézve is elfogadni, vagy pedig elszánni 
magát a halálra. A pápa elleni röpirat mindenkép terjesztetik 
(már 85,000 példány kelt el belőle) : mig az orleansi püspök 
által ennek czáfolataul irt erőteljes választ árulni, megtilta-
tott a könyvárusoknak. 

— A ,L'Univers' jan. 21-diki számában igen finom meg-
különböztetéssel él , midőn azt véli, hogy III. Napoleon a pá-
pának egyedül t a n á c s o t akarván dec. 31-diki levelében 
adni : miután e tanács el nem fogadtatott , annak valósítását 
sürgetni sem fogja. Miért is ő szentsége tagadó válaszában a 
béke legjobb biztositékát látja. Hiszen valamennyi kormány-
lap , kétségbevonliatlan (!) nyíltsággal erősité, miszerint az 
ismeretes röpirat nem tartalmaz egyebet magában, mint me-
rő egyéni nézetet és véleményt. Még maga Goyon is akkép 
hódolt uj-évkor a pápának, mint főpap- és királynak, és ugy 
szólott, mintha a Constitutionnelt és Patriet soha sem olvasta 
volna. „Tehát a hires brochure nem fejezett ki egyebet merő 
véleménynél." A császár, azon meggyőződésben, hogy segíthet 
a bajon, tanácsolt egy módot : de miután ő szentsége azt el 
nem fogadhatónak nyilvánitotta, a kérdés el van döntve. Há-
borút indítani a sz. atya ellen, hogy őt birtokaitól megfosz-
szák, ez természetesen lehetetlen. Megtiltani, hogy magát 
védelmezhesse , szinte az . . . . Mi tevők lesznek tehát az ille-
tők ? „Elismerendik a pápa világi uralma létezésének b e v é g -
z e t t t . é n y é t , ugy, a mint azt századok megalapították. Az 
első gyilkos, hallván Isten szavát, melly kérdezé tőle, mit 
tőn testvérével, azon feleletet dobá vissza: ,Őrzője vagyok-e 
testvéremnek ?' És e felelet nem mentette meg őt a reá szál-
lott átoktól. Mellyik azon katholikus nemzet, melly magát ki 
akarhassa tenni a veszélynek, hogy azt kérdezze tőle az Is-
ten : ,Mit tettél a t y á d d a l ? ' S mellyiknek volna k e v e -
s e b b j o g a , mint Francziaországnak, válaszolni reá Káinnál: 
,Valljon rám volt-e ő r i z e t e bízva!" (Romát, állítólag a sz. 

atya biztossága miatt, franczia sereg ő r z i . ) A pápa fönebbi 
megtagadása u t án , mit sem tehetni többé; hanem a kettő kö-
zül kell Európának választania: vagy IX. Piust , vagy — 
Garibaldit. 

NAGYBRITANNIA. Kik az irlandiak együgyüségére szá-
mitva, azt hit ték, hogy az irántuk tagadhatlanul mostoha 
angol kormány iránti gyűlöletből, a sz. szék elleni politiká-
nak vak eszközeiül fogják magukat felhasználtatni hagyni, 
nagyban csalódtak. Irhon primása, Dixon érsek, a ,droglie-
dai hívekhez' intézett nyilatkozatában igen is nyersen kel ki a 
franczia eljárás ellen, s azt egészen egy közönséges utonálló-
éhoz hasonlítja; mellyet az által vél csak megakadályozható-
nak , ha egész Europa rákiált : ,Rabló ! vedd el kezedet Krisz-
tus helytartójának torkáról!' Egy prot. lap megjegyzi róla, 
hogy a primási levéltől az érthetőséget nem lehet megta-
gadni : hatalán Irland polgárisodását kétségbe kellene is mi-
atta vonni. „A császár, irja az érsek, levetette az álarezot. A 
,Moniteur'-ben közlött levél által, mellyet dec. 31-én küldött 
Romába, a pápai sz. szék irányábani eljárást illetőleg, egészen 
nagybátyja utánzójának tanúsítja magát ; s a nyomorult szinle-
ges igazságok, mellyek e levél szövegét teszik, senkit sem hoz-
hatnak tévedésbe" stb. Ezután pedig a fönebb érintett hason-
latosság elemzésére megy által. 

— A sz. szék jogainak védelmére, s az irányában köve-
tet t jogtalan eljárás kárhoztatásaul tartott meetingek, egyre 
szaporodnak Angolhonban; s erélyes tiltakozásokat hoznak 
határozatba, a pápai államot feldarabolni szándékozó forra-
dalmi tervek ellen : valamint az ellen is, hogy Nagybritannia 
küldöttje a congressusban ez elveket helyeselje. Január 3-án 
Londonban is tartatott egy nagy kath. gyülekezet, a Hano-
ver-square nagy teremében ; mellyben másfél ezer egyénnél 
többen vettek részt. E gyülekezet kizárólag a londoni vilá-
giak érzelmét fejezé ki; papok, bárha jelen voltak is, szót sem 
szólván benne. A gyűlés egyértelmüleg részvétnyilatkozatot 
szavazott ő szentsége iránt ; mellyet a sz. atyának Wiseman 
cardinalis fog benyújtani. Még több hasonló meetingek is 
vannak kihirdetve. 

SPANYOLORSZÁG. A madridi ,Gaceta' imént tet te 
közzé a spanyol kormány és romai sz. szék közt létre jöt t 
egyezkedés szövegét; mellyben Spanyolország kötelezi magát 
arra, hogy az egyházi javakat , a pápa beegyezése nélkül sem 
eladni, sem másokért kicserélni, vagy akármikép rendelteté-
süktől elvonni nem fogja : e mellett az egyháznak korlátlan 
jogot ád a fekvő birtokok szerezlietése-, megtarthatása- és 
használására. (Az egyezés 1859-dik évi aug. 25-én köttetett 
meg ; a kicserélés pedig Romában nov. 25-én ment végbe.) 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

A székesfejérvári egyházmegyéből, nt. Huszár Károly ur által ; 
Jézus sz. gyermeksége társulatának . 

Egy névtelentől, ugyanonnan : 
Pápa ő szentségének fiúi adományul . 
Pest lipótvárosi templom építésére 
Ugyanott állitandó sz.-István-oltárra 

34 frt 7 kr. a. é. 
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Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Januarius 28. 8. I. Félév. 1860 

RELIGIÖS 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint ké t szer : szerdán és szombaton. A z előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Testen a Beimel- é s Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Zsinati ülésrend. — A ker. iskolatestvé-
rek. IV. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból, 
Austria-, s Olaszországból. 

Zsinati ülésrend. 
Ámbár a,Religio' egyházirodalmi lap több szá-

maiban a tartományi s megyei zsinatokról sok szép 
és alapos értekezést dus élvezettel olvastam : mind-
amellett sem az első, sem a második rendii czikkek 
osztályában nem találhattam föl azt (egyéb, ha fi-
gyelmemet elfutotta volna), a mire várakoztam. 
Tudnillik azt kívántam volna, miszerint a tisztelt 
értekezők a zsinati tagok által elfoglalandó, rang-
szerinti helyről is szólottak, s azon kérdést is tag-
lalták és megoldották volna, mellyet az 1858-ik évi 
esztergomi zsinat tagjai magán körökben többször 
szőnyegre hoztak ; de az idő rövidsége miatt nyil-
vános ülésben elő nem hozhattak. Ezek okáért az 
emiitett tudós értekezésekhez némi kis adalékot a 
,Religio' nyájas olvasóival közölni, czélirányosnak 
véltem: nem, mintha azon elbizottságban élnék, mi-
szerint a tárgyat teljesen el fogom dönteni: hanem 
hogy más értekezőknek is alkalmat nyújtsak a tárgy-
hoz szólani, s azt több oldalról meghányva földeritni. 

Hogy e szó ,zsinat', hajdan átalában világiak- és 
egyháziakból álló gyülekezetet jelentett, s csak ké-
sőbb alkalmaztatott a hittudósok által az egyháziak 
gyülekezetére, mindenki előtt tudva van. Ennek 
okáért értekezésemet magam is csak arra szorítván, 
az egyházi zsinatokról röviden szóiandok. Az egy-
házi jogtudósok a zsinatokat négy osztályra szokták 
felosztani. Az elsőben az e g y e t e m e s zsinatokat tár-
gyalják. Ezeket az egész egyház egybegyűlt püspö-
keiképezik: midőn tudnillik az egész kath. világban 
szétterjedt püspökök, kik megjelenhetnek, összejön-
nek , s az egész egyház rendezendő ügyeit tárgyal-
ják. Az e g y e t e m e s zsinatokban a romai pápa, 
mint az egész egyház főnöke, személyesen, vagy 
küldöttei által elnököl. Ezekben a bibornokok, pa-
triarchák , prímások, érsekek, és püspökök , rangjok 
és kineveztetésök szerint foglalnak helyet. A többi 

tagokról későbben szóiandok. A második osztályhoz 
a n e m z e t i zsinatok tartoznak. Ezeknek helye ak-
kor van , midőn valamelly ország, vagy nemzet ér-
sekei s püspökei egybegyűlnek. Ezek elnöke, ugyan-
azon ország, vagy nemzet patriarchája, vagy prí-
mása. E zsinatok néha átalános. vagy egyetemes 
zsinatoknak is neveztettek; de csak azon tekintetből, 
mivel egész nemzet, vagy ország püspökei gyüle-
keztek egybe. A harmadik osztályhoz a t a r t o m á -
n y i zsinatok tartoznak. Ezekre az egyháztartomány 
érseke, vagy metropolitája, tartománya püspökeit 
hivjameg; s mint a zsinat elnöke, az illető püspökök-
kel , a tartományi egyház ügyeiről tanácskozik. A 
negyedik osztályhoz tartoznak a m e g y e i zsinatok, 
mellyekben a megyés-püspök a meghívott székes- és 
társas-káptalanok-, megyebeli lelkészek-, papok- és 
szerzetesekkel, a megye ügyeiről tanácskozik. E zsi-
ifatok osztályai- s nemeiről, azok tekintélye-, tár-
gyai- , tagjai-, valamint elnökeiről értekezni, a hit-
tudósokhoz tartozik ; s minthogy a legújabb, előbb 
is emiitett tudós értekezések engem e tárgyakra néz-
ve kielégítettek, velők kezet fogok. Egyedül arról 
kívánok szólani, minő r a n g s z e r i n t i he ly* illeti 
a tartományi, vagy megyei zsinatok tagjait. 

Az ugy nevezett ,Caeremoniale Episcoporum'-
ban (Lib. I. Cap. 31. Nro 15.) e szavak foglaltatnak : 
„Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae, cum 
Capitulariter procedunt, aut sunt ,praeferuntur cete-
ris omnibus; alias Abbates titulares, et habentes mi-
orae usum, praecedunt." Ha ez említett szavakat fon-
tolóra veszszük, mindenki á t lá t ja , hogy a kérdés 
lényege abban rejlik, miképen kellessék e szavakat: 
„Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae, cum 
Capitulariter procedunt, aut sunt", elemezni s érteni. 
Hogy a szavak : ,Capitulariter procedunt, aut sunt', 
annyit jelentenek, mint ,repraesentant', képviselnek, 
kétséget nem szenved. Hogy tovább arra , miszerint 
a káptalan képviseltessék, nem szükséges, hogy az 
e g é s z káptalan személyesen jelen legyen, ezekből 
világlik ki: 1) A káptalan sem a tar tományi , sem a 
megyei zsinatokra összesen meg nem jelenhetik ; azon 
oknál fogva, mivel a káptalan, ha nem is egészen, 
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legalább a kanonokok egy része, ennek székes-helyén 
köteles tartózkodni ; s a mindennap tartatni szokott 
karéneket, s az isteni-tiszteletet végezni, és más szá-
mos káptalanbeli kötelmekben eljárni tartozik: s en-
nek következtében, a zsinatokban összesen még szé-
kes-helyén sem jelenhetik meg. 2) Tudva van, hogy 
a káptalanok hivatalos eljárásokra, úgymint tisztelke-
désekre, hajdan megyei s országgyűlésekre, tisztuji-
tásokra, választmányokra stb., két képviselőnél töb-
bet nem küldöttek, s ezek az egész káptalant képvi-
selték. Ehhez képest az érintett szavak : ,cum Capitu-
lariter procedunt, aut sunt ' , mást nem jelenthetnek, 
mint hogy a káptalan követjei az egész káptalant kép-
viselik, s azt képviselve ,corpus capituli constituunt' ; 
s igy a segédpüspökök (suffraganei), s az elnök átalá-
nos helynöke (vicarius generalis) után, mind a tarto-
mányi , mind a megyei zsinatban ,ceteris omnibus 
praeferuntur. ' Igaz ugyan, hogy XIV. Benedek pápa, 
tudós munkájában : ,De Synod, dioecesana' (Lib. III. 
Gap. 10. Nro 4.) azt mondja: „cum simul uni t i , et 
constituentes unum corpus, seu ut dicitur capitula-
riter synodo interveniunt." De már emiitettem, hogy: 
,simul uniti, et unum Corpus constituunt etiam tunc, 
dum per suos deputatos Capitula Synodo intersunt; 
quod enim quis per alios facit, per se facere censen-
dus est.' És hogy maga XIV. Benedek pápa is az 
érintett szavakat igy értette légyen, onnét világlik 
k i , mivel (Lib. III. Cap. 4. Nro 5.) a társas-káptala-
nokról azt mondja: „Fuit conclusum et resolutum 
(in concilio Mechlinensi) quod posthac nominatim ad 
concilium provinciale vocabuntur Decani, et Ca-
pitula collegiatarum Ecclesiarum ut per se, vei 
per s u o s P r o c u r a t o r e s , in Synodo provinciali 
c o m p a r e a n t — " S későbben, ugyanott, azt mondja: 
„Quod si collegiata Ecclesia extra locum sit, ubi 
Synodus habetur , tunc ne Ecclesia suo fraudetur 
servitio, nonomnes Canonici, sed aliqui eorum aCapi-
tulo deputandi, debent omnium nomine Synodum 
adire, iuxta decretum Sacrae Congregationis Episco-
porum etRegularium, apud Pignatellum, consult. 77. 
num. 62. Tom. IX." Ennek pedig nem csak akkor van 
he lye , midőn a káptalanok a zsinat helyétől távol 
esnek : hanem még akkor is , midőn a zsinat a káp-
talan székes-városában tartatik ; mert az egyházat 
szolgálatjától soha sem szabad megfosztani. Ezek-
nél fogva mindenki átlátja, hogy a székes-káptala-
nok, vagy azok küldöttjei (Procuratores Capitulo-
rum), az elfoglalandó helyre nézve, minden szerzetes 
apátok- és prépostokat, valamint más szerzetesek fő-
nökeit megelőzik. 

Ugyanezt megerősítik a magyar egyházban 
egybegyűlt zsinatok is. Névszerint az 1256-ik évi, 
esztergomi zsinat Benedek áldor, és IV. Béla király 
alatt (Péterfíy, S. Cone. H. Tom. I. p. 88.) ; az 1561-ik 
évi nagyszombati zsinat, Oláh érsek alatt (ugyanott, 
Tom. II. pag. 133.); az 1611-ik évi zsinat Forgách 
érsek, áldor, és bibornok alatt (PéterfFy, Tom. II. pag. 
216. et sequ.); az 1648-ik évi nagyszombati zsinat, 
Lippay érsek és áldor alatt (ugyanot t , 384. lap.). 
Mellyekből kivehetni, bogy a káptalanok követjei 
a szerzetes apátokat és prépostokat megelőzték. De 
ki nem emlékszik arról, hogy a megye-i s ország-
gyűléseken, a benediekekés zircziek apátjai minden-
k o r a káptalanok követjei után foglaltak helyet? El-
végre ugyanazt az egyházmegyei névkönyvekből is 
kivehetni. — Nem tagadhatni ugyan , hogy mind 
ha jdan , mind a legújabb korban egybegyűlt zsina-
tokon , némellykor ezek amazokat az ülésben meg-
előzték. De ezt inkább a zsinatok engedékenységé-
nek, mint jogszerűségnek tulajdonithatni. Ezekhez 
képest az emiitettek nyomán, és XIV. Benedek pá-
pa tudós munkája után, mind a tartományi, mind a 
megyei zsinatokban, a székes-káptalanok képviselői 
a szerzerzetes apátokat, prépostokat, és minden szer-
zetes rendi főnököket megelőzik. Ha tehát az elfog-
lalandó helyek rangját elősorolni kívánjuk, mást ki-
tűzni nem lehet, mint: hogy az első hely az elnö-
köt illeti; a másodikat a tartományi zsinatban a se-
gédpüspökök foglalják el; a harmadik a püspök, 
vagy érsek átalános helynökét illeti; mivel XIV. Be-
nedek pápa, idézett munkájában (Lib. III. Cap. 10. 
Nro II.) azt i r ja : „Post episcopum ante ceteros assi-
dere debet Vicarius generalis, qui ratione iurisdicti-
onis, quam in omnes exercet, dioecesanos dignitate 
antecellit. Item Vicarium generalem tam praesente, 
quam absente Episcopo, praecedere debere Canoni-
cos et dignitates Ecclesiae Cathedr. etiam in Sy-
nodo... ." A negyedik helyet a székes-káptalanok kö-
vetjei foglalják el; az ötödiket a szerzetes apátok és 
prépostok : ezek után következnek a társas-káptala-
nok követjei ; kiket a czimzetes apátok és prépostok, 
s a többi alesperesek, lelkészek, és a többi meghívott 
papok követnek. X. 

A ker. iskolatestvérek. 
ív. 

Az iskolatestvérek nem csak a hi t tant , és ezzel 
rokon tartalmú erkölcsi tanokat adják elő r.agy si-
kerrel: hanem más hasznos tanulmányokban is gya-



koroltatják növendékeiket. A jó testvérek ugyan azt 
tartják, hogy a szegény embernek nem olly sok tu-
domány kell : neki elegendő, ha tudja azt, a mit min-
den embernek okvetlenül szükséges tudnia; ha is-
meri vallásos és erkölcsi kötelességeit, s polgári te-
kintetben tudja , mivel tartozik a hazának, a fejede-
lemnek, és más, közvetlen elöljáróinak. A jó testvé-
rek azt hiszik, hogy a szegény embernek elegendő, 
ha a vallásbeli biztos ismeretek mellett, tud irni, ol-
vasni, számolni, s átalában érti a kenyérkereseti 
mesterséget S aligha nincs igazuk. A szertelenül 
közlött, s épen azért csak fölületesen közölhető sok 
ismeret, könnyen tudálékosságra, ez pedig kevély-
ség- és fölfuvalkodásra vezet. Áll ez különösen az 
alsó rendüekről. Nem régen bizonyos cseh iskolai 
naptárban egy igen érdekes czikket olvastam, melly-
ben egy nyílt eszű, s ker. gondolkozású tanitó pa-
naszolkodik, hogy a keresztény erkölcsösség érzete, s 
a régi jó fegyelem annyira kiveszett az alsó rendű 
családokból. „Igen", kérdezi, „hova lett atyáink fe-
gyelme , egyenessége, s keresztényi alázatossága ; 
melly némileg örökség gyanánt szállott r ánk? S 
ugyan mi maradt meg belőle? A kevélység, fölfu-
valkodás, kéjelgés, elvesztett szemérmesség, és más, 
ezekhez hasonló bajok és nyomorúságok." E bajok 
okát a figyelmes tanitó jobbadán az élet kevélységé-
ből , a rossz példaadás-, és fonák fölvilágosodásból 
származtatja. „Ha némelly embernek, ugy mond, 
megvan az ő mindennapi kenyere, még pedig szük-
ségen fölül is , ha élhet aggodalom nélkül, ha fénye-
sen ruházkodhatik, ha drága s válogatott étel-itallal 
táplálkozhatik : ugy az ő szive a világhoz tapad, 
megfeledkezik Istenről, megveti felebarátját, magát 
pedig mások fölé emeli. Ö tehát csak a pénzt, és vig-
ságot szereti mindenek fölött. Mig jól megy dolga, 
s nincs semmi keresztje, addig nem sokat törődik 
Istenével. E tapasztalást számos példával lehetne föl-
világosítani. Mig a földmivelő a neki megfelelő álla-
potban maradt , vagyis annyit birt csak, és semmi-
vel többet, mint mennyi állásához illett: addig sem 
ő , sem neje, sem leánya a fényes ruhára, drága étel-
italra nem ásítozott; addig nem kerestek sem válo-
gatott társaságokat, sem nem tudták ama szemtelen, 
csúnya beszédeket: hanem gyakrabban gondoltak 
Istenre, s keresztény életet folytattak. Mig a keresz-
tény népet az alázatosság és egyszerűség szelleme 
hatotta á t , addig erkölcsösség, Isten iránti tisztelet 
és szeretet honolt a ker. népben. Most azonban, mi-
dőn a földművelő is megízlelte a bűnös világ kényel-
meit , csak saját énjére gondol, és tökéletes bölcsnek 

tartja magát : mint ama bizonyos oktondi, ki a sze-
rencse véletlen kedvezéséből nagy birtokhoz jutott ; 
mellyre sokat is tar tván, mindenkitől tiszteltetni 
és becsültetni kívánt. Ez okból vendégségeket adott 
házában, és kéjelgő társakat hitt meg; kik őt, mint 
ez magától értetik, nagyban tisztelték, tudomá-
nyosságát és bölcseségét magasztalták: mig végre 
mindenből kipusztult. Midőn azután a legnagyobb 
nyomorúságban sinlődött, senki sem ismeré, sem 
nem becsülte többé. S azért egykor nagy szomorú-
ságában igy szólott feleségéhez: ,Kedves nőm! mi 
igen szerencsétlenek és elhagyottak vagyunk. Hogy 
mindenből kipusztultunk, ezt nem csudálom : azt 
azonban sehogy sem tudom megfogni, hova lett az 
én tudományom, becsületem ésbölcseségem !" Ezután 
megemlítvén szerző, a napjainkban annyira eláradt 
fajtalanságokat, e gonosz mételyt a fonák fölvilágo-
sodásnak tulajdonítja. A kevélység szülte a fény-
űzést: ez pedig redves gyümölcse a fonák mivelt-
ség- és fölvilágosodásnak. „Mindenfelől, ugy mond, 
azt kiált ják: ,Élesítsétek az észt; miveljétek a szel-
lemi erőket.' Jól van ; én is azt kiáltom : de a vallá-
sosság javára. Mert a világi életre különben is van a 
népnek elég éles esze; mig vallásos érzülete a világi 
okoskodások terhe alatt n y ö g , és egyre mélyebbre 
sülyed. Pedig ez nem akarata Istennek : mivel az 
Isten nem azt fogja egykor tőlünk kérdezni, meny-
nyire haladtunk a történelem- és földleírásban, a 
természettudomány- és nyelvtanban : hanem azt 
fogja tőlünk kérdeni, mennyire közeledtünk hozzá, 
gyarapodván az ő ismeretében. Azt tartom, hogy a 
magasabb mivelődés tárgyai csak azon ifjúságnak 
adassanak elő, melly különös hivatalra készül : az 
eke számára kevés kell " Igy ir egy értelmes ta-
nitó, még pedig olly országban, hol a népiskolaügy 
jó idő óta virágzó állapotban van. Egyébiránt tér-
jünk az iskolatestvérekhez vissza. Nem régen Strak 
tanár a brandenburgi prot. iskolalapban egy szintén 
érdekes, és személyes nézletre alapított értesitvényt 
közlött a francziaországi iskolaügy felől; mellyben az 
iskolatestvérek-, és müködésökről terjedelmesen érte-
kezik. Némelly sorait ideigtatom. „Ámbár tagadni 
nem lehet,ugy mond, hogy sok franczia felnövekedik 
minden oktatás nélkül : mégis igazságtalanság volna 
a ker. iskola működéséről a z o k n a k hátramaradásá-
ból ítélni akarni, kik soha sem tartoztak hozzá. Az 
egyszerű méltányosság követeli, hogy csak azokra 
legyünk tekintettel, kik valóban az ő tanítványaik 
voltak; s ha ezt teszszük,ugy bekell vallanunk, mi-
szerint az ő müködésök valóban nevezetes. Hibátlan, 
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és kifejezésteljes olvasás, biztosság a helyes Írásban, 
alapos és szilárd ismerete a legnevezetesb nyelvtani 
szabályoknak, kézírás, melly valódi mintának beil-
lik , nagy tisztaság és ékesség a kézi rajzolásban, 
kitűnő ügyesség a czirkalom és rajzón kezelésében, 
a haza földirati viszonyában, biztos eljárás az egy-
szer ü és tört számokkal, s a Frankhonban annyira 
divadozó tizedtörtekkel, biztos ismeretség minden, a 
kath. vallásgyakorlathoz tartozó imákkal, mondatok-
és szertartási formákkal Ez az, mit én az iskola-
testvéreknél találtam ; miről közvetlen szemlélet, vala-
mint a személyesen elővett próbatétek által győződ-
tem meg: miért is minden elfogulatlan becsülni fogja 
az intézetet. Ha megfontoljuk, minő viszonyok és kö-
rülmények közt élve jönnek a tanonczok ez intéze-
tekbe, ugy bizonyára nagyon is szép előmenetelt 
mutatnak." Alább pedig, a franczia népiskolákról ér-
tekezvén, ezeket mondja: „A franczia egyház meg-
állapítja , őrzi s védi saját szerzeteit, mellyek föltét-
lenül a népiskolaügynek szentelik magukat ; ebben 
találván egyedüli szerencséjeket és feladatukat a föl-
dön : s hogy ennek élhessenek, minden más tudo-
mányról, minden egyéb földi törekvésről örömest és 
föltétlenül lemondanak. Ide tartoznak kizárólag az 
ugy nevevezett iskolatestvérek. Mert valóban a szer-
zet ténykedése és eredményei egészen megfelelnek 
azon nagy buzgóság- és önmegtagadásnak, mellyet 
tagjai gyakorolnak. Ezt bevallani, s nyiltankimon-
dani, már a legegyszerűbb érzése az igazságnak köve-
teli; ha mellőzzük is az evangéliumban parancsolt 
igazságosságot és testvériszeretetet. Mi itt a frankhoni 
népiskoláról átalában, és magasztalva folhozatott, az 
áll különösen e szerzet tanodáiról is. Nekik legköze-
lebb , és közvetve az ő buzgalmuknak köszönheti 
Francziaország a legszebb eredményeket, mellyek-
ről beszéltünk. S hogyan is maradhatnának azok el 
egy olly műtől, mellynek vallásos alapja van , s 
mellynek előmozditói mély alárendeltséget, és ön-
megtagadást tűztek ki összes müködésök alapfölté-
teleül? Nemde természetes, hogy olly férfiak, kik-
nek az iskola nem eszköz, hanem mindig czélja az 
életnek; kik csak is ez állapotra, de tökéletesen el-
készültek ; kikhez az elégedetlenség annak külső ju-
talmával , és más mindenféle házi gondok, valamint 
a kevélység, és más szenvedélyek, mellyek kel né-
melly tanítónak szive annyiszor küszködik, soha sem 
közelíthetnek ; kik a fegyelem- és tanmódra nézve 
semminemű kísérleteket és újításokat behozni nem 
mernek, hanem inkább csak szerényen a tapasztal-
tabb és megpróbáltabb tanmódot gyakorol ják; s kik 

végre az Isten országának terjesztését végczél gya-
nánt, és szakadatlanul szemeik előtt tar t ják; — nemde 
természetes, kérdjük, hogy : illy férfiak, erősen ra-
gaszkodván egymáshoz, czélhoz jutnak ; mellyet vi-
lági hivataltársaik csak ri tkán, s csak is különösen 
kedvező körülmények közt érhetnek e l?" E dicséret 
egy prot. tudós szájából, kétszeresen érdekes. 

Hasonló értelemben nyilatkozik G-arreau a tya ; 
ki az ő ,Vie de Messire Jean-Baptiste de la Salle'-hoz irt 
bevezetésében ezt mondja: „Hogy a keresztény iskolák 
hasznát valódilag méltányolhassuk, hasonlítsunk ösz-
sze olly helységbeli gyermekeket , hol ezen iskolák 
léteznek, azon helységekéivel, mellyek nem szeren-
csések azokat bírhatni. A különbség azonnal szembe-
tűnő lesz. Mennyi könnyelműség, szerénytelenség, 
és Istenrőli megfeledkezés vehető ezeknél észre a 
templomban; azoknál pedig millyfigyelem az imád-
ságban. milly szerény erényesség a viseletben, milly 
ajtatosság az Isten házában, milly engedelmesség a 
szülők iránt, milly gyöngéd szeretet egymás irányá-
ban! Azért mi sem közönségesebb, mint a testvérek 
tanítványaiban gyermekeket találni, kik kötelmei-
ket szorgalmasan teljesítik, szülőik iránt engedelme-
sek, reggel és estve imádkozni szeretnek, a temp-
lomban szerények ; kik tudják lelkismeretöket pon-
tosan megvizsgálni, tudnak jól gyónni , az Ur asz-
talához illőleg készülni, s kik az ő kitűnő ajtatossá-
guk által a sz. áldozásnál, nyilván mutat ják, hogy 
Jézus Krisztus jelenlétével egészen elfoglalvák. S le-
het-e e gyümölcsöket eléggé méltányolni? Milly 
buzgóságot kell azért mutatnunk olly intézet iránt, 
melly annyira gazdag a jóban és érdemekben !" 

Lauvergne franczia orvos az ő ,De l'Agonie et 
de la Morf czimü könyvében, következőleg nyilat-
kozik felölök: „Nem kell-e , ugy mond, őszinte csu-
dálkozásunkkal adóznunk a keresztény iskolatestvé-
reknek ama jótéteményekért, mellyeket olly dus 
mértékben nyújtanak a lakosság szegény és alsó ré-
tegeinek? Ha elgondolom, hogy még mivelt szelle-
mek is hagyják magukat az alázatos testvérek ül-
döztetésére ragadtatni , kik oda álliták a keresztet, 
honnan a nyilvános hatalom és erkölcsösség elleni 
minden megtámadások erednek: u g y alig hihetem 
többé, hogy az előkelő, fenhangzó eszélyesség az, 
melly az emberiségnek a legjobb gyümölcsöket 
nyújtja. Az iskolatestvérek jelképezvék sz. Orsolának 
ama bő köpenye által, mellynek oltalmazó bélése 
alatt a szegény ember gyermeke mindent föllel, a 
mi őt későbben becsületes férfi- s jó alattvalóvá ké-
pezi. Nem kell felednünk, hogy a társadalmi létrá-
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nak nem a fenső foga az , hol minden tisztelet és 
kincs egybegyűjtve lenni látszik, mi egy nagy nép-
nek erejét és erősségét teszi. Nem; a n é p az: benne 
van az erő, a társadalmi épület szilárdsága, s alap-
köve; s az iskolatestvérek azok, kik az épületet mé-
lyen , és erősen megalapítják. Ök a tanítás, és saját 
életök által tanácsnokai mindazoknak, kik erős mun-
kával keresik mindennapi kenyeröket Egykor az 
egyetem uralmát akarák rájok erőszakolni : azonban 
a testvérek ellene szegültek ; mert ez az ő intézetük 
szelleme ellen volna. S valljon mikép feleltek? Hall-
gattak ! Lerázták lábaikról a port , és odahagyták a 
várost, a mellyből őket kiűzték: de egy szót sem 
szólottak. S midőn visszahívták őket , a jó testvérek 
ismét odanyújtották kezeiket azoknak, kik őket a 
béke és rend barátjai gyanánt üdvözölték; megnyi-
tották iskoláikat: s ezer szegény, és elhagyatott te-
remtmény utánozá ismét az ő vallásos és polgári er-
kölcseiket... Az iskolatestvér, tökéletes mintaképe 
egy jó polgárnak. 0 jobb atyja azon gyermekeknek, 
mellyek gondviselésére bizatnak, mint saját édes 
szülőik. Ő hozzászoktatja őket az isteni félelemhez, a 
tanítók iránti engedelmességhez ; mi kétségkívül sok-
kal fontosabb, mint olvasni, írni, és számolni tudni. 
Egykor az iskolatestvérek 800 tanítványait össze-
hasonlitám egy magasabb rangú osztály gyermekei-
vel: s meg kell vallanom, hogy sokkal több lelki 
erőt, és testi egészséget találtam a szegény ember 
gyermekénél, melly rosszul volt ruházva, rosszul 
ápolva, de jobban n e v e l v e ; sokkal több hálát mu-
tatott ő Isten, tanitói, s atyja iránt, a ki őt ápolja. 
Szent férfiak! ők az alsó osztályok irányában annyi 
jótéteményt mutatva, semmi jutalmat sem igényel-
nek; s a mi jót tesznek, azt Isten nagyobb dicsősé-
gére ingyen teszik: ugy élnek, mint a remeték, és 
igen kevéssel megelégesznek." 

Midőn I. Napoleon császár a franczia forrada-
lom által eltörlött szerzetet vissza akará állítani, né-
mellyek fölszólaltak a testvérek, és a császár ren-
delkezése ellen. Napoleon azonban erős oltalma alá 
vette a testvéreket; és egyebek közt azt mondá: 
„Meg nem foghatom azon ellenszenvet , mellyel tel-
vék némelly emberek a testvérek ellen. Nem egyéb 
az, mint előítélet. Minden oldalról követelik tőlem 
az ő visszaállításukat. E közönséges felszólalás leg-
jobb bizonyíték az ő hasznosságuk mellett." 

Ez idő óta fél század mult el : s az iskolatestvé-
rek az ő hitelökből nem csak hogy mit sem vesztet-
tek , de közkedvességök napról-napra gyarapszik. 
Igen, ez idő óta nem csupán egész Francziaország-

ban, hanem egész Belgiumban, és Olaszhon jó nagy-
részében, sőt még Amerikában is elterjedtek. Ez ör-
vendetes tüneményt sokan, a jó testvérek által az 
ifjúság nevelése körül tanusitott lankadatlan szorga-
lomnak, valamint a tantárgyak kezelésében kifejtett 
ügyesség- és modornak hajlandók tulajdonítani. Igaz, 
hogy az ur Isten a jámbor igyekezettől nem vonja 
meg áldását: azonban egyet még sem szabad a szá-
mításból kifelednünk; azt tudnillik, hogy a ker. is-
kolatestvérek intézete szerzetes-rendi intézet, s hogy 
azért az ő áldásdus fáradozásaik eredménye nem 
egyedül az ő modoruktól függ, hanem egyszersmind 
az engedelmességtől szabályaik hü követésében. E 
sikert a szerzet sem várja annyira az egyedek isme-
retei- s ügyességétől, mint inkább az ő hitszellemök-
és alázatosságuktól ; nem annyira az ő saját mükö-
désök-, mint inkább Istennek megszentelő kegyel-
métől: különösen a szerzetesi kegyelemtől, mellyet 
az Ur az egyházi intézeteknek, rendeltetésök eléré-
sére, olly bő mértékben szokott osztogatni. 

Egyébiránt a ker. iskolák testvérei a felsőbb 
osztályokban nagy sikerrel tanítják az élő nyelve-
ke t , mathesist, történelmet, földleírást, természet-
tant , mértant , kereskedelmi stb. tanszakmányokat 
is. Csak hogy természetesen e tanulmányok is, a 
jámbor testvérek által előadatva, egészen mást ered-
ményeznek , mint mit azok egy olly tanítónak elő-
adása után szoktak eredményezni, kinek a tudomány 
főczél, a religio pedig csak mellékes dolog. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 25-én. A mélt. é3 ft. csanádi megyés-püspök 

ur által, megyéje papságához, és híveihez intézett fölhívás, 
az egyház szorongatott feje iránti részvétnyilvánitást illető-
leg, következő : „Tertio vocem pro afflicto Capite Ecclesiae 
hisce attollimus, quantum super profectu malorum hominum 
in pejus, moerentes; tantum erecti ad Deum, in cujus manu 
sunt omnium potestates et jura regnorum. Neminem Vestrum 
latere potest, quid baec sibi velint. Per omnem enini qua late 
patet orbem Christianum una vox est Catholicorum,quorum cum 
Capite Ecclesiae, diris vexato rapinis et angustiis, cor et ani-
ma una est : intemeratam iidem et lilialem adhaesionem palam 
protestantium, imo pias quoque symbolas, obulos Petri, ad sar-
ciendas rapinas, in unum conferentium. Si luctuosa haec Vo-
bis videantur, Nos probationis tempóra dicere malumus. Nem-
pe venit hora potestatis tenebrarum et nunc est, ut percutiat 
pastorem et dispergantur oves gregis. Has nostrum, has ve-
strum V. F. et F. D. est, oculis in Principem Pastorum con-
jectis in ovili salutis continere, imo animos erigere in Ilium, 
in quem tum recte speratur, cum contra spem in spem animus 
usque ad thronum Omnipotentis erigitur. Hoc agimus, hoc 
agite. Ut vero recte agatis, praesentium serie ordinamus : ut 
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pastorales nostrae infra positae proxima post perceptionem 
Dominica ex ambone fidelibus, praemissa accomoda paraenesi, 
per extensum publicentur ; turn vero ipsum folium „da to" si-
gnatum pro subscriptione in Sacristia,. vel pro prudenti arbi-
trio in Parochia exponatur. Ita quidem : ut in Civitatibus co-
pia sit subscribendi singulis, quibus libuerit ; in minoribus vero 
Communitatibus, ubi pars fidelium scribendi ignara es t , per-
contato per Vos communi sensu, nonnullos parocliianorum 
vestrorum apud caeleros communi existimatione pollentes eli-
gatis, qui omnium loco nomina sua subscribant : salvo utique 
relicto, ut singuli quoque, quotquot voluerint, suis ipsi mani-
bus nomina sua adponant. Si vero contigerit obulum quoque 
Petri a nonnullis forte s p o n t e offerri ; horum nomina in se-
parate folio erunt una cum oblatis et homagialibus a b s mo-
r a e t i m m e d i a t e istliuc transponenda. Ut porro divina 
praesidia adflictis Ecclesiae rebus misericors Deus clementer 
accommodare dignetur, advolutam Orationem pro Beatissimo 
Pâtre Nostro Pio IX. hactenus praescriptae orationi adnecti, 
una in Scholis, communibus precibus, quae institution! prae-
mitti soient, adjici volumus, et ordinamus." 

Ezután a hivekhez fordul beszédében a mélt. főpásztor, 
s miután a hitegység szükségéből kiindulva, a helyezet-, 
és főleg a szent székkel, az egység középpontjávali szo-
ros összeköttetésre nézve kellőleg fölvilágositá őket , foly-
tatja : ,,Ha ti Krisztus testének valódi élő tagjai vagytok : 
akkor lehetlen, hogy annak nem egy t ag já t , hanem magát 
a testnek f e j é t szenvedni, szorongani lássátok a nélkül, 
hogy élénk részvétetek ál tal , a szenvedést vele megoszszá-
tok. És ha szivetek ezen érzülete való, akkor némán az nem 
maradhat ; sőt óhajtoznotok kell vala alkalom u t á n , nyilván 
bevallhatni, hogy ti legfőbb lelkipásztortok szorongattatásában 
és keserűségében közösen osztoztok. Ezen alkalmat kívántam 
én nektek szolgáltatni. Ti szentséges Atyánk szorongattatá-
sát mult évi sz. András hava 15-én kelt pásztori szózatunkból 
eléggé megismertétek. A válság napjai nem hogy megrövi-
dültek volna, sőt növekedő veszélylyel hosszabbra nyúlnak. 
Gonosz emberek t. i. nem szűnnek a keresztény világ legré-
gibb és legtörvényesebb trónját, mellynek rendithetlen alap-
ján nyugszanak valamint minden királyi székek, ugy a népek 
valódi boldogsága is, szent Peter ezredéves örökségenek el-
rabolása által megrendíteni : hogy azután trónt és oltárt egy 
máglyára hordva , akadály nélkül hozhassák a világba ama 
közösséget, melly ott veszi kezdetét, hol az ember megszűnt 
ember lenni. Am egy zsoldból tengő pápának, mi egyébbé kel-
lene, a gonoszok ármánya szerint, lennie, mint zsoldossá ? És 
az egyháznak mi egyébbé, mint nem anyává többé, hanem 
szolgálóvá? Ha pedig az anya szolgál, mik lehetnek akkor a 
gyermekek, egyéb ha szolgák ? Avagy az isteni és emberi jog-
és igazságnak legfőbb képviselőjét e földön, ezredéves törvé-
nyes birtokától erőszakosan megfosztva, évi zsoldra kénysze-
ríteni, nem annyit tesz-e, mint lábát csókolni, kezét pedig meg-
kötözni ? Nem annyit tesz-e az, mint az Isten hetedik parancsát 
lábbal tapodva, minden tulajdonjogot, a t i e t e k e t i s , ha-
lomra dönteni? Fontolgassátok ezt Krisztusban kedveseim, és 
gondoljátok el : mi véget kellene ezen gyalázatnak rajtatok is 
utóbb érnie ? — Avagy ha talán azt vélnétek, hogy ég és föld el-
múlnak, de az Ur szava Péterhez el nem múlik : „Te vagy 
Péter (a szikla), és ezen sziklára épitem Egyházamat, és a po-

kol kapui erőt nem vesznek rajta" (Máté 16, 17.) : ebben iga-
zatok van. De van az Urnák más szava is, melly szinte örökér-
vényű, és igy hangzik : „Elvétetik tőletek az Isten országa; 
és az ő gyümölcsét hozó nemzetnek adatik." (Máté 21, 43.) 
Es ezen szavát immár két világrész gyászosan igazolja. Es 
még egy szava van az Urnák, melly e válság napjaira különö-
sen szól, és imigy hangzik : ,,A ki nincsen velem, ellenem van; 
és a ki velem nem gyűjt , az tékozol." (Luk. 11, 23.) IIa t e -
hát tartotok K. K. Isten-gyermekségtekre, melly a közös „Mi-
atyánkra" jogosit benneteket; ha komolyan veszitek amaz 
egyességet, mellyet a Hiszekegyben szóval naponta magatoké-
nak vallotok ; ha vágy kebletek azon szellemi nagy testvéri-
ség után, mellyet az Istenember, a mi Urunk Jézus Krisztus 
alapított e földön ; ha mint élő tagjai az egyház testének, ér-
zitek ereitekben az ő szenvedő érütéseit; ha él Krisztus ben-
netek, és ti ő benne, miként ő él az Atyában ; ha van gyermeki 
szivetek anyaszentegyháztokhoz, melly a szent keresztségben 
ujonszült benneteket, és koporsótok fölött imádkozni fog ; és 
van gyermeki szivetek veszélyben forgó legfőbb atyátokhoz, 
Krisztus földi helytartójához : ám tegyetek erről bizonyságot 
a világ előtt az által, hogy egy részről gyermeki szereteteket és 
hű ragaszkodástokat szentséges Atyánkhoz, más részről pedig 
komoly visszaborzadástokat megraboltatása-, és erőszakol tatá-
sától, neveitek aláírásával a keresztény világ köztudomására 
hozzátok. Ez czélja, és semmi más jelen felhívásunknak. Azon-
ban nem ti lesztek az elsők. Hitrokonitok Amerikában, Irhon-
és Angolhonban , Skótia- és Dániában, Franczia-, Olasz-, es 
Németországban, Berlint sem kivéve, immár megelőztek ben-
neteket; sőt még tovább is mentek: szeretetfilléreiket összead-
ván megraboltatott közös atyánk segélyzésére, A bécsi, lem-
bergi érseki, seckaui püspök-megyékben szinte hasonló nyilat-
kozatok, még jámbor nőegyletektől is indítványozva készül-
nek szentséges atyánk számára, s Péter fillérei sem hiányza-
nak. A mit tőletek K. K., elvárok, a mit Istentől reménylek, 
az, hogy ti többi testvéreitek példáját, kik az idők jeleit meg-
ismerték, követni, és a világ előtt bevallani fogjátok : hogy az 
anyaszentegyháznak hű gyermekei, hogy k a t h o l i k u s o k 
vagytok, és imáitokat ezentúl kettőztetni fogjátok." 

Az ő szentségéhez küldendő fölirat ekkép hangzik : 
„Szentséges atyánk ! Nem szólíthatunk ezen, a föl-

dön legtiszteletesebb névvel a nélkül, hogy magunkat gyer-
mekeidnek érezzük, és a világ előtt szivszerü nyíltsággal 
azoknak bevalljuk. De nemcsak közös atyánk, hanem feje-
delmi főpásztorunk is vagy; és ha szent minden királyi szék, 
a tied legszentebb, mert maga Isten alapította meg. B é k é -
s é n ülsz te a sziklatrónon, mellyen a világ békéje nyugszik , 
és épen azért szorongattatol, mert „a t e o r s z á g o d a be-
k e". A keresztről jönnek kereszteid. Nagy a te keserűséged ; 
mert te szorongatóidat fiaidnak nevezed. A te szived, mi tud-
juk azt, miattunk , de még inkább ő miattuk keserűbben ag-
gódik, mint tenmagad miatt. Mert a te atyai szived, mint semmi 
más sziv , száz milliókat ugyanazon szeretettel ölel magához, 
önmagáért nem, csak mindnyájunkért képes szenvedni. Mikép 
láthatnánk mi részvétlenül téged érettünk szenvedni? — M é -
lyen érezzük szenvedésednek közönségét, melly téged, csak 
előtted ismert kölcsönös viszonhatással sujt s emel, kese-
rít s vigasztal egyetemben ; és érezzük azért , mert hiszünk 
benned, mint Annak helytartójában, ki az emberfiáinak minden 
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keservét és Örömét az ő isteni szivében közösítette ; és érezzük 
azért, mert minmagunkban is hiszünk, mint azon testnek élő 
tagjaiban , mellyet ugyanazon isteni sziv mozgat és éltet. En-
gedd tehát atyai kegyességedben, hogy gyermekeid ezen irat 
által lélekben előtted megjelenjenek, és térdről esdve részök-
ért szenvedéseidből, sziveiket lábaidhoz letehessék. Fogadd 
kegyelmesen : f ö l t é t l e n ü l a tieid azok, és az anyaszentegy-
házé, mellynek te Istentől rendelt zárköve vagy. A te erősza-
koltatásod a mi szolgaságunk ; a te függetlenséged a mi sza-
badságunk ; a te trónod a mi igazságunk ; a te megraboltatá-
sod a mi megfosztatásunk: mert a te Istenrendelte világi or-
szágod két száz millió katholikusnak közös tulajdona. Azért 
egész lelkünkből utáljuk s kárhoztatjuk mindazon gonosz tá-
madásokat, mellyek oda szánvák, hogy téged és világi tróno-
dat, és ha lehető volna, a kősziklát megrenditsék, mellyre Isten 
az ő egyházát alapította. Szorongatóidért pedig imádkozunk, 
hogy az Isten megvilágosítsa őket : mert nem tudják, mit cse-
lekesznek. Hogyha pedig általuk az elrablottak kárpótlásául 
gúnyos alamizsna-zsoldra Ítéltetnél : gyermekeid szeretetfillé-
reiket önkényt hozandják lábaidhoz. Daczára azon sikernek, 
melly elleneidnek szolgál, rendithetlen a mi hitünk, hogy nem 
az emberek, hanem Isten kormányozza a világot ; és hogy az 
U r egyházát, s vele bennünket, ha hiven ragaszkodunk hozzá 
s tehozzád, nem hagyandja megszégyenülni ; mert a hol te 
vagy, ott van az egyház, és hol az egyház, ott van és marad 
ő, a seregek ura Istene. Azért törhetlen a mi bizalmunk, hogy 
a pokol kapui megszégyenülnek : habár a válság napjai to-
vábbra nyúlnának is ; mert a kiben mi bizunk, Annak a ten-
ger és szelek engedelmeskednek. És a mi hozzád, oh szoronga-
tot t atyánk ! s veled együtt szorongó anyaszentegyházunkhoz 
való szeretetünket, engedd, hogy azt Isten kegyelmében bízva, 
a nagy apostolnak eme szavaival valljuk be : „ K i v á l a s z t 
e l m i n k e t K r i s z t u s s z e r e t e t é t ő l ? h á b o r u s á g - e , 
é h s é g - e , m e z i t e 1 e n s é g-e , v e s z e d e l e m - e , ü l d ö -
z é s-e, f e g y v e r - e ? (Rom. 8,35.) És hogy ugyanazon apostol-
la l : „ g y ő z e d e l m e s e k l e g y ü n k m i n d e z e k b e n A n -

n a k v é g e t t e , k i m i n k e t s z e r e t e t t " , adj teljes erejű 
atyai áldást lábaidhoz boruló gyermekeidre, kik a te ajakiddal, 
s a te szived bizalmával csengenek : Oh Mária ! bűn nélkül fo-
gantatot t királyné ! könyörögj szentséges atyánkért ! Könyö-
rögj érettünk ! Mutasd meg, hogy te nem csak a mennyek-
nek , hanem a földnek is királynéja vagy. Amen. Kelt Te-
mesváron, január 1-én, váltságunk 1860-ik esztendejében." 

Az aláirások gyűjtésének módjáranézverendeltetik: „Con-
tendite itaque V.F. et F.D., nam hora est nos de somno surge-
re, dum adversarius adeo non dormit , ut noctes diesque con-
sumât non iam in cuniculis, sed aperta acie instruenda ; con-
tendite, ut his probationis diebus lídeles inveniamini gregis 
Dominici pastores, quorum vocem oves et noscant et audiant, 
et sequantur. Namque non deerunt falsi prophetae, quod jam 
publicae paginae f e run t , qui in errorem inducant credulam 
plebem, nescio quae militandi, aut contribuendi onera illos man-
sura mentientes, qui nomina sua homagialibus his tabulis sub-
scripserint. Ideo apertis verbis declaravimus in pastoralibus, 
nihil a nobis ultro intendi, quam manifestationem Sensus Ca-
tholici et íilialis in Beatissimum Patrem devotionis, quae in 
hac temporum perversitate officium evasit primi ordinis omni-
um, qui catholico nomine non censeri solum, sed eo digni quo-

que cupiunt inveniri. — Res nempe agitur inter barbariem et 
christianam civilisationem. Agitur namque de summis iuris di-
vini humanique principiis, quibus omnis humana societas, tanto 
magis Christiana, velut altissimis fundamentis innititur. Non 
enim jure fortioris, quod nimis clamaret , minusque noceret, 
sed ementito praetextu incompatibilitatis duarum potestatum, 
temporalis et spirituális, iuris item subditorum, ubi scripti ne-
scio, legitimos principes exauctorandi, verbo : democratiam et 
revolutionem sanctione multitudinis oommuniendi, rapina pa-
trimonii Petr i consummari int.enditur. Quo quidem educto con-
flagrationem universalem simul probari sancirique , omnibus, 
qui aliquid vident, apertum est. Hie erat timor, quem vixdum 
bellum, recenti nobis infausta pace conclusum, eruperat . datis 
pastoralibus ddto. 5-a Maii, 1859. anxii praesagiebamus ; hie 
timor iam omnium nostrum est, quem in commune nunc exti-
mescant omnes, quibus c o m m u n e periculum, si videant, im-
pendet. Sane enim si populorum arbitrio mundus regendus, tunc 
actum est de omni potestate, quae a Deo originem trahit , et 
Minister Dei sine causa portat gladium. Nihil hoc portento 
generi humano potest esse exitialius. Nam vis vi repelli po-
tes t ; et quibus causis res onuntur , ns passim et concidunt. At 
vero si mundus opinionum commentis, imo vero monstris guber-
nandus, ut verum dicamus, convellendus : tum actum est de 
salutis publicae cura, actum de humano genere. Nihil enim in 
hac lucta ab armis sperari potest; nam non jam est colluctatio 
adversus vim armorum, sed contra spiritualia nequitiae, quae in 
mundum pater omnis mendacii, mendaciter evomit, ut perdat et 
mactetjSicut perdidit, quos primo mendacio decepit.Non Neronis 
aut Diocletiani, sed Juliani haec tempóra sunt. Hoc est, quod 
in Pastoralibus innuimus, dum Romanae Sedis , hoc est divi-
nae veritatis et justitiae, ab omni humano arbitrio independen-
tiam, nostram C h r i s t i a n a l e g e vivendi libertatem dixi-
mus. Si namque forte placeat principibus (?), ut populus im-
peret, rex obtemperet ; nobis placere non potest, nisi quod Do-
minico ore didicimus: nempe non esse potestatem ul lam, nisi 
quae data est desuper. Neque temere spoliationem Capitis Eo-
clesiae, nostram contributionem dixeramus. Eni m vero si Pa-
trimonium Petri eo fine tenent eius Successores, u t Ecclesiae 
universae provideant necessitatibus, toto qua late patet orbe 
instantibus : tunc ad damna spolii sarcienda aut orbis Catho-
licus per universalem contributionem adigatur est necesse, 
aut defectu nervi linquenda erit Cathedrae Petri omnium Ec-
clesiarum sollicitudo. Et hanc contumeliam inura t , hoc onus 
ducentis millionibus Catholicorum imponat manipulus hostium 
nominis Christiani ! ? In coelum ista clamant, ut clamemus et 
nos ; non utique desperantes, sed Iili plane toto corde confisi, 
qui corripit gentes, et irridet et subsannat principes, qui con-
venerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum 
eius. Etsi namque transiremus per ignem et aquam, vivit Ille, 
qui dejecit equum et ascensorem eius in mare, et sperantes in 
se educet in refrigerium. At enimvero non verbis in Eum spe-
randum est , sed Rebus, non consertis manibus, sed ad omne 
opus expeditis : quorum primum esto, quod his pastoralibus 
intendimus, et a Vobis V. F . et D F. vehementer in Domino con-
tendimus. Itaque vigilate et orate, imo orationes ve3tras con-
duplicate, ut brevientur dies isti, aut si auferendum est a no-
bis regnum Dei et dandum genti facienti fruetus eius ! saltem 
non ipsi, nec quisquam de illis, qui nobis crediti sunt,auferatur a 
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regno Dei. Pax Dei, quae exsuperat omnem senstim, custodiat 
corda et intelligentias Vestras. Datum Temesvarini, die 12-a 
Januarii, I860.1' 

— Imént vettük a főmagass. zágrábi bibornok-érsek ur 
ő eminentiájának jan. 8-án kelt főpásztori körlevelét, melly-
nek tartalma felől bővebben is szólani kivánván, az abban al-
kalmilag fölemiitett ama tudósitás közlésére szorítkozunk, mi-
szerint ő eminentiája még ez évben tartományi zsinatot szán-
dékozik egybegyűjteni Zágrábban; mellyre az előkészületek 
már hónapok óta történnek. 

ESZTERGOM, Boldogasszony-hava 22-én. Először szó-
lalok meg az idén az u j életre támadt ,Religio' hasábjain : s 
valljon mivel kezdjem meg levelezői tisztemet ? A főszékes-
egyház sekrestyéjébe vezetem at . olvasót; hol első tekintetre 
egy arczkép tűnik szemünkbe, melly csak nem rég került oda, 
s mellyről csakhamar elmondja az ott álló egyházfi, hogy : ,ime 
ez azon kép, melly a háladatlan unokák bántalmainak követ-
keztében könyeket hullatott.' Fordítsuk meg a képet, ott eze-
ket olvassuk: „Eífigies haec referens L a d i s l a u m T ó t h , 
E. M. S. condarn Cantorem Canonicum (obiit die 14-a Ápri-
lis, 1773."; s Nagyszombatban fekszik eltmetve,) „exstitit 
apud abnepotes eius nobiles Carolum et Adalbertum Tóth in 
possessione N a g y - S z e l e z s é n y , Comitatu Barsiensi, ubi 
per dies 5-am et 6-am Januarii currentis anni 1859. ex oculis 
et ore humorem, lachrymis et spumae simillimum, emisisse 
observata est ; qui ubi sive mappa, sive nuda manu detersus 
fuisset, continuo novus prosilivit, imago vero ipsa ex omni 
parte pulveribus et telis aranearum respersa fuit. Praestita 
super facto hoc officio Dioecesano per concernentem Paro-
chum relatione, ordinata fuit canonica testium inquisitio, in 
qua sex oculati testes veritatem eventus fide iurata confirma-
runt. Instrumenta canonicae huius inquisitionis in Tabulario 
Dioecesano subnris 1388.1931. 2024. reposita sunt. Imaginem 
Parochus 1859. ab antelatis Carolo et Adalberto pretio rede-
mit, infrascriptoque obtulit, Praestolemur, si forte inscruta-
bilis in consiliis suis Deus hoc in eventu iudicia sua manife-
stare nobis velit. Datum Strigonii, die 11-a Decembris, 1859. 
Joannes Card. S c i t o v s z k y , Archi-Episcopus et Primas." 
— Tóth László , kiről itt szólunk, született Ivánkán, Nyitra 
vármegyében; s 1734-ben korompai plébános volt : azután 
három évig mint primás-helyettesi titoknok működött ; 1744-
ben posonyi kanonok lett; 1749-ben pedig Esztergomba jött 
át. Az Orsolya-szüzeknek egy leány nevelésére hagyott ala-
pitványt; az elhagyott papok számára 1000 frtot tet t le ; 
Ivánkán pedig szentegyházat emeltetett. „Praestolemur " 

BECS. (A fm. bécsi bibornok-érsek körlevelének folyt.) 
„Hanem az a n g o l alkotmány egy olly fejlődés eredménye, 
melly messze visszanyúlik a középkorba: egészen sajátságos vi-
szonyok-és érzelmeken nyugszik az, és meg fog bukni, mihelyt 
annak máris ingadozó alapja teljes megrázkodásba liozatik. 
Hogy az egy idegen földre á t téve, életre való állapotnak ör-
vendjen , azzal kellene kezdeni, hogy ott is ugyanazon viszo-
nyok és gondolkodásmód idéztessenek elő : mert alap nélkül 
mit sem építhetni. Francziaországban 34 évig tartó kisérlete-
ket tőnek az angol alkotmány utánozásaival : két királyt elűz-
tek ; s miután végre odáig vitték a dolgot, hogy a király csak 
a szavazattöbbséggel egyezőleg uralkodott, egy napon eltűnt a 
királyság is, szótöbbség is , mint a fűst elenyészik a légben ; 

s egy köztársasági színdarab közbevetett eljátszása u t án , u j 
császárság tűnt fel. Hazug ámitások méltatlanok egy fejede-
lemhez ; s az egyház feje legkevésbbé folyamodhatik azokhoz 
menedékkép. A sz. atya tehát mindenkor, és határozottan ki 
fogja mondani, mikép neki az egyházállamnak minden olly 
átalakítását vissza kell utasitnia, mellynek következtében a 
tettleges uralkodói hatalom a kamarák, vagy házak szavazat-
többségére ruháztatnék; neki csupán a fejedelem neve, s egy, 
a kamaráktól számára kimért jövedelem hagyatván meg. 0 a 
maga függetlenségéről nem mondhat le : az pedig vajmi cse-
kély különbséget tenne a dologban, hogy külső fejedelemtől 
függ-e, vagy egy belpárttól. De tehát lehet-e átalában egy 
olasz fejedelemtől kívánni, hogy ama költséges és vészteljes 
kísérleteket megújítsa, mellyek Francziaországban ez ideig 
mindannyiszor megbuktak : daczára annak, hogy ott a kormány 
hatalmas hadsereggel rendelkezik?— Különben a pápának, 
mint minden olly fejedelemnek, ki előtt a kötelesség a legelső, 
nagyon is szivén fekszik, népe valódi kivánatait ismerni : hogy 
azokat lehetőleg tekintetbe véve, mindazok által, a kik ké-
pesek jó tanácsot adni, ezzel gyámolittassék. Nem is hiány-
zanak az egyházi államban az olly intézvények , mellyek e 
czélra számitvák; s nem is volt IX. Piusnál senki készebb azokat 
még nagyobb terjedelemben kifejteni : de bizodalma kijátsza-
tot t ; s mindaz, mit kegyessége nyájasan megajánlott, ő maga, 
és sz. Péter öröksége ellen, fegyverül használtatott föl. Ez 
által a helyezet megváltozott: a pártosok leveték álarezukat; 
és tudjuk rólok, miszerint ők szorosan egyesülve, s minden is-
teni és emberi törvényből gúnyt űzve haladnak czéljok felé; s 
hogy engedvények által szintolly kévéssé hagyják magukat le-
fegyverezni, mint az útonálló nem megy tovább békében csak 
azért, hogy a vándor a maga pisztolát neki kiszolgáltatta. Mel-
lőzni kell ennélfogva minden olly rendszabályt, melly a dol-
gok jelen állapotában nem a rend és béke után sóvárgó nép-
nek , hanem a felforgatási pártnak válnék hasznára." 

„Olaszország tehát örökké szétdarabolt maradjon, és 
nemzetiségi igényei soha se jussanak érvényre ?' A nemzetiség 
jelszóvá lett. Mit akarnak az emberek illy szókkal elérni, jól 
tudjuk: de hogy valóban minő jelentőséggel birnak, és van-e 
azoknak a velők kapcsolatba hozott követelésekre igényök, 
vagy csak benső összeköttetésök is, azzal nem szokás törődni. 
E szók csak mint fogantyúk használtatnak, hogy segélyökkel 
a kedélyeket fölizgatni, s azoknak bizonyos irányt adni le-
hessen. Minden embernek megvannak az ő sajátságai; s min-
den emberi társulat , mellynek tagjai maradandólag és sok-
szoros viszonyba lielyezvék egymás irányában, szert tesz 
illyenekre : mivel az ahhoz tartozók mindegyikének felfogásá-
ban és benső vágyaiban némi közös tulajdon fejlődik ki, melly 
nél fogva az magát minden más testületektől elkülönzi ; ter-
mészetesen majd kisebb, majd nagyobb mértékben, néha olly 
parányiban, hogy nem is érdemes arra figyelni. Igy a népeknek 
is megvannak az ő sajátságaik; és a nemzetiség mit sem jelent 
egyebet, mint illy népiességet. Egy nép (nem tekintve e szó-
nak azon értelmét, mellynél fogva e nevezettel az alsóbb osz-
tályokat szokás a felsőbbek irányában illetni,) kettős értelem-
ben vehető. Vagy ugyanazon államhoz tartozó egyéneket ér-
tünk e nevezet alatt, származásukrai minden tekintet nélkül; és 
illy értelemben a lothringi s elsassi, felföldi németek, ugy 
az alföldiek Picardia- s Artoisban , a bretagnei celták , és gu-



yennei iberek, csak olly jó francziák, mint a Capetingek ős-
tartományának, a régi Közép-Frankhonnak lakói, hol a franczia 
népiesség először nyerte kifejlődését. Deazonegy nép gyanánt 
tekintetnek egy néptörzsök minden tagjai is; természetesen 
ideértve azon alkatrészeket is, mellyek a századok folyamában 
azzal egészen egybeolvadtak. E felfogás mellett az anyai nyelv 
legfontosabb ismertető-jel gyanánt tűnik föl ; és azok, kik 
ugyanazon nyelvet örökölték, mint azonegy nép kiegészitő 
részei tekintetnek." 

„Ama sokféle népek, mellyek hajdan Olaszhon földét 
birták, Roma diadalmai által közös urat, s a romai törvény-
hozás és kormány által egy közös, l a t i n nyelvet is nyertek. 
A Po-parti gallus, romaivá hagyta magát tétetni. Az etruskok 
ősrégi népiessége, szó nélkül hunyt el. A hajthatlan samnisi, 
még Sulla idejében is megkisérté, Roma feldulása által, Olasz-
lion szabadságát megmenteni : ekkor érte őt a legvégső, őt 
megsemmisítő csapás. E naptól fogva samnisiak többé nem 
léteztek. Midőn a nyugoti romai birodalom a germánok elő-
nyomulása következtében megdőlt, Italia fő tartománya lett 
egy olly birodalomnak, melly a Provenceot, s a mai Magyar-
országnak nagy részét magában foglalta. De a Theodorich 
által alapított uralom gyorsan elenyészett; s a Konstantiná-
polyi császárok gyengébbek voltak, hogy sem a német be-
vándorlást gátolhatták volna. Mióta a longobárdok a Hava-
sok csúcsait meghágták, Olaszhon többé nem egyesittetett 
ugyanazon uralkodó alatt. Azonban uj életcsirák verének 
benne gyökeret ; és az alakulások dus változatai sarjadzá-
nak ki e földön : mellyek által nyeré meg az Uj-Olaszhon 
saját jellegét, dicsőségét, és jelentőségét a népek család-
jában. Az uj fejlemény még a fiatalság teljes erejével birt, 
midőn ama tartományok lakói, kik a romai uralom végső sza-
kában a romai s olasz dioecesiseket képezték, egy közös, 
a mivelődés minden igényeinek megfelelő nyelv köteléke 
által fonattak egybe. Dante a florencziak táj szólását, költői 
szelleme tartójaul idomitá á t ; s a mesteri hatalom , mellyel a 
gondolatok és kifejezések fölött uralkodott, olly nagy volt, 
hogy még a bölcsészi s hittani nyomozásoknak is költői kife-
jezést tuda kölcsönözni. Olaszhon irói az általa nyitott ösvény-
re tértek ; s az által, hogy a toscanai nyelvidom olaszországi-
nak ismertetett e l , a közösség érzete teljessé lőn. A tizen-
egyedik században még csupán romaiak-, longobárdok-, nor-
manok- és görögökről, de olaszokról mit sem tudtak. Csak 
ekkor kezdték magukat a velenczeiek és majlandiak, íloren-
cziek és nápolyiak , sőt maguk a romaiak is , kiknek nevéről 
hajdan olly sok népek hivattak, olaszokul érzeni. Csak a sici-
liai tesz mai napig ebben helyenkint némi kivételt. Öt század 
folyt le Dante óta : az olasz nyelv minden irányban kifejlő-
dött , s a szónoki művészet-, és tudományok minden ágában 
nagyot mivelt. Kitűnve széphangzat, gazdagság és hajlékony-
ság által, s Íróinak hire által megnemesitve, a mivelt ola-
szokra nézve olly közjóvá lett az, mellynek élvezetében soha 
és senki által sem zavartattak meg : de arra még sem gondolt 
valaki, hogy Petrarca s Tasso zeneszerü hangjainak nevé-
ben. politikailag is uj átalakulást sürgessen. Ekkor törtek ki a 
viharok, mellyeket a franczia forradalom Olaszhon földére 
vitt által. Minden fönálló romba dőlt, az uj tarthatlan vala, 
köztársaságok és királyságok felváltva merültek föl és száll-
tak sirba. A francziákkal együtt Olaszhonba tévtanok és elő-

ítéletek is nyomultak , mellyeket Francziaországban Philoso-
pliiának tetszett elnevezni. A hatalom elleni elkeseredés, melly-
nek kezébe Olaszhon a forradalom folytán jutottnak látta magát, 
egybeolvadt ama gondolatkörrel, melly a forradalmat nagyra 
nevelte. Egyletek keletkeztek, és terjedtek szét az országban, 
mellyek czélul tűzék ki maguknak, bármilly áron és eszközök 
segélyével, Olaszhont egy politikai egészszé csinálni. Király-
ság legyen-e belőle, vagy köztársaság, vagy talán egy államszö-
vetséggel is meg kell-e elégedni, ez iránt nem voltak, annyi 
való, tisztában. Az irodalom csatlakozott ez irányhoz : ő 
Olaszhon különféle tartományainak közös nyelvet adott ; most 
pedig megkisérlé, a világtörténetet egészen Theodorich ko-
ráig visszatolni, s Olaszorságot egy király, vagy elnök alatt 
egyesitni. A nyelv szorgalmasabban míveltetett, mint bármikor 
előbb; e mellett azonban, a fiatalságba a nemzetiségek joga 
uj hitágazatul lőn becsepegtetve. Ide járult a titkos társula-
tok nagy kiterjedése, és a gyilok halálárnya, melly őre ha-
talmuknak. Ha valamelly i f jú , a hazaszeretet jelszava által 
elbűvölve, s a következésekrei gondolás nélkül, egy illy egy-
letbe hagyta magát vonatni, ezentúl őt az orgyilkos keze általi 
halál folytonosan fenyegette, hahogy meg akarta tagadni az 
engedelmességet. Ekképen képződött bizonyos eszmekör, csil-
logó gondolatokból szőve, melly az észt csak kis mértékben 
foglalkoztatta, hanem annál hathatósabban hivatkozott a szen-
vedélyekre; s melly az igaz- és hamisnak, jogos- és jogtalan-
nak egyvelegéből állva, e fölött erősödve a fiatalkori benyo-
mások , a félelem és remény, önérzet és álszégyen hatalma 
által, minden olaszt, ki irodalmának befolyása alatt áll t , ra-
vaszul kötött hálójába kerített. De egy világosan érzett köte-
lesség tudata, mindezt pókháló gyanánt tépi szét. A törvény 
magasára kell az embernek emelkednie, mellytől az ember-
nek minden kötelességei mások iránt függnek : s akkor a nem-
zetiség kérdése tisztán elválasztható az érdekek és szenvedé-
lyek zűrzavarától, és Istennek szózata szivünkben, érthető 
feleletet ád rá." (Vége köv.) 

OLASZORSZÁG. A bécsi ,Oesterr. Volksfreund' jan. 
20-án kelt tudósitás után irja Romából, hogy ő szentsége a 
franczia császárnak dec. 31-én kelt , és jan. 7-én vett levelére 
adott válaszában (melly jan. 8-kán Íratott , és 17-én kézbesit-
tetett mons. Sacconi nuntius által a Tuileriákban), szintolly 
szilárd és erőteljes, mint méltóságos hangon nyilatkozik; elő-
adva , mikép ő szentsége a Romagnáról le nem mondhat : er-
re annak háromszori föllázadása, melly mindig kivülről szit-
ta tot t , épen nem szolgálhatván elegendő okul ; mert hasonló 
okoskodással egy más ország és kormány ellen, melly 1789 
óta legalább is tizenötször szenvedett illyesmit, még jogosab-
ban lehetne fordulni. 0 szentsége lélekismerete javaslatát kö-
veti , és esküjéhez hü akar maradni. Isten fog mindkettőről 
ítélni. — Jan. 18-án Roma lakossága asz. atya iránti ragaszko-
dásnak szintolly gyengéden kifejezett, mint feltűnő bizonyít-
ványát adta : sz. Péter székének emlékünnepére, mi eddig 
nem volt szokásban, reggel minden ablakok rendelet nélkül 
fölékesittetvén ; estve pedig a város kivilágíttatván. A hódoló-
fölirat aláírását csak 15-en tagadák meg a másfél százra me-
nő patríciusok közül. Valamennyi nagy nevek, Colonna, Or-
sini, Chigi, Borghese, Aldobrandini, Salviati, Corsini, M a s " 
simi, Sciarra stb. ott vannak, mint mondtuk, Bonaparte Jó-
zseffel együtt. 
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I R O D A L O M . 
a ) , D i e S i e g e d e r K i r c h e in dem ersten Jahrzehent 

des'Pontiiikates P i u s IX. Von dem Priester J a k o b 
M a r g o t t i, Doctor der Theologie. Zweite beträchtlich 
vermehrte Auflage. Aus dem Italienischen von P. P i u s 
G a m s , 0. S.B. Insbruck, I860.' 8-r 5641 Ára , füzve : 
2 fr t 50 kr. a. é. 

b) ,Magyarország Prímásának a r a n y - á l d o z a t a 1859. 
november 6-án Irta Z a l k a J á n o s pesti egyetemi ta-
nár. Pes t , 1859.' 4-r. 108 1. (Könyvkereskedési uton nem 
kapható ; mert nem árultatik.) 

c) ,Magyar- és erdélyországi Á l d o z á r - N a p t á r 1860-dik 
évre. Pesten.' (Nyomatja s kiadja Bucsánszky Alajos.) 

Mind a három mii némi záloga a fiúi kegyeletnek; s 
vajha a harmadik is olly mértékben képviselné e gyöngéd ér-
zelmet , mint a két előbbi. a ) M a r g o t t i a még szorongat-
tatásában is dicső IX. Pius pápának esemény- és áldásdus 
egyház-fejedelmi kormánya első évtizedének adja vázlatát, a 
fiúi gyöngédség meleg, de egyszersmind a hü történetész 
ékes nyelvén. A századokra kiható események, a nemzetség-
ről nemzetségre átszállandó áldások, mellyek Pius nevével 
egybe vannak szőve, jelenleg ugyan nemzeti pártérdekek 
által elhomályosittatnak : de azért malaszthatásuk működik, 
és működni fog titokban, mint a jótékony eső : melly a földtől 
beszivatván, ha a göröngy fölületén eltűnt is nyoma, annak 
bensejében, a gyökerek ezernyi szálain keresztül, a növény 
éltető erejét képezi. — Pius tettei nagyok, minő jelleme, 
mellyet minden müvére reányom nemes lelke ; t e t tek , mely-
lyek érdemesek, hogy a világosság egyik legfőbb, de sajnos ! 
vajmi sokszor másra használt tényezője , a nyomda által át-
szállittassanak az utókorra : melly talán pártatlanabb levén a 
miénknél, tanulja ismerni, de jól ismerni a pápá t , kit most 
avatott és avatatlan napi hősök, fondorkodó súgóik után va-
kon indidva, uton-utfélen a rágalom sarával dobálnak ; s ez 
által is megmutatják, miszerint sokkal törpébbek szellemi-
leg is , hogy sem illy jellem kellő megitélése véget t , a szük-
séges értelmi, vagy erkölcsi fokra emelkedhetnének. 

A munkának czélját, valamint tartalmát is legbiztosab-
ban megismerhetjük, ha szerzőnek előszavából az idevágó 
helyet kiirjuk : „Az 1856-ik év tavaszán, mondja szerző, Ro-
mába utaztam, az apostolok sirjánál imádkozandó ; egyszer-
smind pedig tanulmányozni is akarván a Piémont által olly 
annyira gyalázott kormányt, mellyet mint liirlapiró majdnem 
naponkint kénytelen voltam védelmezni. Igen sok jegyzetet 
gyűjtöttem akkor össze naplómban; mellyek mindinkább 
meggyőztek, milly igazságtalanok Piemontnak vádjai a pápai 
kormány ellen. Kötelességemnek tartom tehát kimondani azt, 
mit ott szemeimmel lát tam, és kezeimmel fogtam ; miből egy-
szersmind kiderül, hogy a mi számokkal, mint tény bizonyit-
tat ik, kétségbe senki által sem vonható, mert hivatalos ok-
mányokból van kiszemelve. — Ekkép, el levén határozva az 
irásra, szentséges atyám ! gyors pillanattal átfutottam szent-
séged pápaságát. Gondoltam az 1847-és 1848-iki,evvivá'-kra, 
az 1849-ben szentséged vállaira rakott keresztre, s Pilatus tör-
vényszékeire , mellyek elé szentséged kormánya liurczoltatott. 
Láttam , hogy szentséged folytonosan megtámadtatott majd 
titkos , majd nyílt, de mindig kimondliatlanul félelmes liarcz-

ban, mellyben minden más embernek le kellett volna győ-
zetnie , ki nem Krisztusnak helytartója ; olly harczban, melly-
nek kénytelen lett volna engedni minden más intézmény, 
melly nem isteni, s mellynek gyökere nincsen az égben, mint 
ott van a pápaságé. Azonban e szünetlen küzdelem nem tá-
masztott bennem csudálkozást ; inkább a fölött kellett volna 
bámulnom, ha szentséged kormányzatának évei békében foly-
tak volna le. Hisz a pápaság, folytatása Krisztus müvének ; ki 
u g y küldé az övéit, mint az Atya küldötte őtet. E műnek fé-
nye nem lehet teljes a keresztre-feszittetés fájdalmai nélkül. A 
pápák élete, és magasztos küldetésök, küzdelemteljes élet . ál-
dozat- és fájdalommal elárasztott missio. Ha a romai pápák 
nem ostromoltattak volna annyira, elcsábított és megrontott 
gyermekeiktől, hármas koronájok kevésbbé volna nemes, és 
hatalmuknak istenisége kevésbbé bizonyos. És azért , ugy lát-
szik , szentséges atyám ! hogy Isten, ki ismeri szentséged bá-
tor lelkének magasultságát, és erényeinek nagyságát, s ki a 
közönyösség eme századában leginkább be akarja bizonyítani 
a pápaság isteni eredetét , titkos végzetében elliatározá : mi-
szerint szentséged ellen mindazon üldözések egyszerre tá-
masztassanak , mellyeket elődei egymás után szenvedtek. Elő-
ször is küzdenie kellett szentségednek az ugy nevezett h a l a -
d á s i f é r f i a k kétszinüségével ; kik dicsérettel, magasztaló 
szózat-, és színlett javulással tévútra akarták vezetni szent-
ségedet. Azután harczolnia kellett a n y í l t d e m a g ó g i a 
ellen; melly undok müvét a hitehagyott Julián csábitó mes-
terfogásain kezdve, Decius és Nero kegyetlenségeire tért át. 
Azután az e r e t n e k s é g támadt fel ujult dühhel szentséged 
ellen; és Angolország ismétlé VIII. Henrik, és Erzsébet aljas 
botrányait. Végre jöt t a divatos d i p l o m a t i a , melly köz-
pontosítva magában a régi kétszinüség hazugságait, a fékte-
len demagógia dühét , és a sopliistikus eretnekség gonosz fo-
nákságait , vég-rohamot kisértett meg a romai pápaság ellen. 
De szentséged győzedelmesen verte vissza mindezen elleneket. 
A szineskedőkről lerántotta az álarczot : először ugyan a jó-
ság és szelidség, azután pedig a követeléseik irányában ta-
núsított szilárdság által ; megmutatván ekkép , hogy szentsé-
ged irgalomban dus, de kötelmeinek teljesítésében is rendit-
lietlen tud lenni. Legyőzte a demagogokat egyszerű szózata 
által : melly száműzetésének helyére négy kath. hatalmassá-
got jámbor tiszteletből vezérlett; mellyek nem sokára, nem 
tudom , kimondjam-e ? Romát szentségednek, vagy szentsé-
gedet Romának adák vissza. Az eretnekeket legyőzte nagy-
lelkűség és eszélyesség által ; mellynél fogva szentséged az 
eretnekség szivében, Angolország- és Hollandiában a kath. 
hierarchiát visszaállitá, Frankhonban a gallicanismust, Német-
országban pedig a febronianismust elfojtá; mellyeket ha nem 
nevezhetnénk is eretnekségnek, de mindenesetre annak vér-
rokonai. Spanyolországban, Toscana-, Costarica-, Guatimala-, 
s Austriában az egyházi és világi hatalom közt fönforgott, s 
a szakadásra utat készítő egyenetlenségeket megszüntető : 
velők concordatumot kötvén, melly által Jézus szeplőtelen 
jegyesének szabadságát elömozditá; végre kihirdeté az ál-
dásos hitágazatot, melly a n n a k megdicsőitésére volt irá-
nyozva, ki a világ minden tévedéseinek elfojtására van meg-
választva. E közben korszerű, s jól megfontolt reformokra 
nyujtá szentséged segédkezét: évről-évre javitá gazdászati s 
politikai lielyezetét népének, és leköté a diplomaták nyelvét, 
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kik tanácsadókul tolták fel magukat." (Ezek nyelve ugyan 
ismét megnyílt, és hatalmasabban hangoztatják most, mint 
valaha : „Linguam nostram magniíicabimus ; labia nostra a no-
bis sunt : quis noster Dominus es t?" De igen reájok illik e 
zsoltárnak más verse is : „Yana locuti sunt unusquisque ad 
proximum suum ; labia dolosa, in corde et corde locuti sunt." 
Es talán végre mégis : „disperdet Dominus universa labia do-
losa, et linguam magniloquam." Ps. 11.) 

Az imént elősorolt 4 pont kifejtése és bebizonyitása kö-
rül forog a könyvnek 4 korszakra feloszlott tartalma ; melly 
ha különben csak hasznos olvasmányul szolgált: napjainkban, 
a fenforgó körülmények miatt, kétszeres érdekűvé lőn ; legin-
kább azon részét illetőleg, melly Piusnak a diplomatia fölötti 
győzelmét rajzolja, s az egyházi államban Pius alatt történt 
reformokat sorolja elő ; s hol többi között illy feliratú érteke-
zések tartalmaztatnak : „A diplomatia megzavarja a pápák 
reformatori müvét az egyházi államban. Lord Palmerstonnak 
a pápa irányában ellenséges diplomatia fejének s tetteinek 
vázlata Az egyházi állam politikai, tartományi, s municipalis 
igazgatásáról : összehasonlítva a ,szabad' Piemonttal. A pápai 
állam tömlöczei : összehasonlítva Angolhon- és Piemontéival. 
Útonállók és gyilkosok az egyházi államban ; s valljon tehet-
nek-e a piemonti ministerek e miatt a pápai kormánynak szem-
rehányást", stb. Az érdekes adatokhoz egy függelék van csa-
tolva: „A romai respublica, önmüvei által elitélve"; ezen jel-
szóval: „Arguam t e , et statuam contra faciemtuam" (Ps.49.) 
I t t gyűjteményét lehet feltalálni ama rendeleteknek, mellyek 
a köztársaság fejeitől (Armellini, Mazzini, Safli stb.) származ-
ván , az egyházi államra közelebb vonatkoznak. Közülök némi 
tájékozásul napjainkban, és a mozgalmak lehető kimenetét 
illetőleg, idézzük „az alkotmányozó romai gyülekezetnek 
1849-ki február 9-én, reggeli 1 órakor kelt alaphatározatát: 
1. A pápaság tettleg, és jogilag, le van téve a romai állam 
világi kormánya által. 2. A romai pápa, függetlenségére nézve 
lelki hatalmának gyakorlatában, minden szükséges biztosíté-
kokat meg fog kapni. 3. A romai status kormányának alakja, 
a tiszta democratia lesz, és a ,a romai köztársaság' dicső ne-
vezetét fogja viselni. 4. A romai köztársaság Olaszországgal 
azon viszonyokba lép , mellyeket a közös nemzetiség igényel." 
Midőn a romaiak a torlaszok emelése végett a gyóntató-szé-
keket is kivitték a templomból, a triumvirátus, szinleg rosz-
szaló felszólításában többi között mondá : „Ti ezen demon-
stratio által uj tanúságát akartátok nyújtani annak, hogy e 
napokban Romában m i n d e n l e h e t s é g e s , k i v é v é n a 
m e g b u k o t t p a p i k o r m á n y n a k v i s s z a á l l í t á s á t . 
Ti azon gondolatot akartátok kifejezni, hogy nincs, és nem 
is lehet ott igaz religio, hol a haza nem szabad ; és hogy 
jelenleg a religionak igaz ügye, vagyis szabad és halhatatlan 
lelkünknek ügye, egészen a polgári torlaszokon központo-
s u l — Ezen gyóntató-székekből, mellyekből Krisztus törvé-
nyének megszegése, megvesztegetés- és szolgaságra irány-
zott intelmek hangzottak , emelkedjék most a köztársaságért 
küzdőknek öreg anyjaikhoz a vigasztaló szózat. Kelt május 
20 -án, ] 849." Legyen ennyi elegendő előizlésül a fönczimzett 
munkából ; mellyből bő tanulság mellett reményt, vigaszta-
lást is meríthetünk : lá tva, mint törtek meg az egyház szik-
láján Z hullámok, mellyek bőszülten csapkodtak, s már-már 
elnyeléssel fenyegették SZ egyházat. És azért lehet remény-

lenünk , hogy a mostani bonyodalmakból is, egy időre ugyan 
talán megaláztatva, de végre mégis diadalmasan fog kibon-
takozni egyháza Annak, ki annyi hatalommal mondá : „Nolite 
timere, ego vici mundum." 

b) A második helyen emiitett , és tárgyához illő csín-
nal kiállított mü, szüleménye ama szelíd lélek- és kegyeletes 
fiúi hódolatnak, mellynek a mindkettőről dicséretesen ismert 
tudós szerző, némi emlékét akarja ezen könyvben is felmu-
tatni. Az arany-ünnepély országos szinezete, hü jele volt 
amaz átalános tisztelet- és ragaszkodásnak, mellyel nemze-
tünk a haza fm. jelenlegi lierczeg-primásához, osztatlanul csat-
lakozik; és azért honfiúi örömmel fogja átlapozni mindenki 
e könyvet, mint ollyant, melly ő eminentiája tettekben gaz-
dag életének néhány fénypontjain kivül, hiven ecseteli az 
örömnapot, melly a honnak legjobbjai közül igen sokakat 
nemzeti életök egyházi legmagasabb méltósága körül egybe-
gyűjtött. A könyv elején, az arany-ünnepély emlékére szánt 
symbolikus képen kivül, díszlik a bibornok herczeg-primás-
nak szerencsésen talált jó atyai arcza; s a bevezetés gyer-
mekdeden gyöngéd szavai u tán , következnek az arany-ünne-
pélyt illető „ E l ő r a j z o k " ; mellyek magukban foglalják rövid 
megemlítését azon prímásoknak, kik az arany-misei áldozat-
kort megérték ; tovább ő eminentiájának főpásztori levelét az 
arany-mise megtartásáról; ugyszinte az ünnepély programm-
ját. Az ,Előünnep' czimü szakasz elbeszéli a hódolati tisztelgése-
ket : itt olvashatni szövegét is azon bölcsészettudori megújított 
dísz-oklevélnek, mellyet a es. kir. pesti egyetem nagys. igaz-
gatója , az egyetemi küldöttek és tanárok jelenlétében, ő emi-
nentiájának, mint ötven éves bölcsészet-tudornak nyújtott át. 
Az „arany-áldozat" magasztosb részleteinek leírását jól sike-
rült képek is díszítik; minők : fölmenet a primási főtemplomba; 
az arany-misés bibornok a cs. k. fönséges kormányzóra áldását 
adja; a herczeg-primás megáldja az ország főnemességét; 
melly szívemelő jelenetről igen jól jegyeztetik meg: „hogy 
sokaknak szemébe örömkönyeket idézett" ; egy másik kép áb-
rázolja a népnek megáldatását. Mindegyik áldásnak szövege 
is olvasható. Következik a főpapok felirata a szentséges romai 
pápához; örömlakoma; emléklombok a főmagasságu arany-
misés életéből : mellyek között a zsinati közgyűlés képben is 
látható ; az esztergom - főmegyei arany - misés papok— Az 
„arany-misei emlékek" közt kitűnő ajándék kehely- és emlék-
pénznek ábrája is szemlélhető ; idéztetik „a hódoló tisztelet 
zálogai", vagyis versezetek mindegyikéből egy jelentékenyebb 
szakasz ; és az egészet bezárja a t. cz. vendégek névjegyzéke. 
Az ekkép szerkesztett becses müvet ő eminentiája egy ke-
gyes levél kíséretében méltóztatott megküldeni az illetőknek ; 
mellynek szövegét bátorkodunk ideigtatni : „Azon átalános 
részvét, irja a főmagasságu bibornok, melly a közelebb mult 
november 6-án tartott arany-misém ünnepére országszerte 
nyilvánult, annyi örömet okozott lelkemnek, annyi kedves 
visszaemlékezést hagyott há t ra , miszerint — vonatkozott lé-
gyen ezen részvét inkább az általam viselt országos méltó-
ságra, mint sem személyemre : azt mégis éltem legszebb, leg-
fényesb napjául tekintendem. Ezen részvétet nem véltem al-
kalmasabb módon megköszönhetni, mint ha a nevezett nap 
emlékére legközelebb megjelent munkának egy-egy példányá-
val kedveskedem mindazoknak, kik akár személyesen, akár 
akadályozva lévén lélekben említett örömünnepemben részt-
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vettek. Fogadja tehát t. ez. uraságod ezen csekély ajándékot 
olly szíves és rokonérzelmü indulattal, mint a millyennel én 
nyújtom ; tekintse azt őszinte tiszteletem zálogául ; tekintse 
egyszersmind újévi ajándokul, melly újév, hogy mindnyá-
junknak igen boldog legyen : szivem mélyéből kivánom ! A 
Mindenható áldása és oltalma legyen velünk! Esztergomban, az 
1860-ikév 1-ső napján. S c i t o v s z k y bibornok-primás." Illy 
megtiszteltetésben mi is szerencsések voltunk részesülhetni; 
s azért saját , de minden érdekeltek nevében is hódolatteljes 
köszönetet szavazunk ő eminentiájának : ismételvén mind 
ama szerencsekivánatokat, mellyek az illy módon is meg-
dicsőített ünnepélyen, az egész hazából, mint egy szivből 
emelkedtek ! 

c) A harmadik, szinte ő eminentiájának arany-miséje 
emlékére szentelt, de nem eléggé megszentelt emlékű munka. 
A jó szándékot nem akarjuk félreismerni ; de már ha illy ün-
nepélynek , és olly n é v n e k megdicsőitéséről van szó, min-
den esetre meg lehet kivánni, hogy az arra felajánlott műnek 
belbecse öszhangzatban legyen a jó szándék értékével. S az e 
hiány ellen emelt vád bizonyára nem a kiadót, hanem inkább 
a naptárt szerkesztő egyéniséget illetheti : melly nem volt 
elegendőkép körültekintő az alkotórészek megválasztása-, vagy 
összeillesztésében. Nem akarunk szólni a szoros értelemben 
vett naptárról ; hiszszük , hogy az rendben van : de a többi 
tartalom egyéb részei közül néhányra lehetetlen meg nem 
tenni észrevételeinket; részint az illy hiányoknak jövendőbeni 
elkerülése végett , részint pedig, hogy a mii ezután jobban 
megfeleljen a czélnak , mellyet elérni óhajt (melly szerint, 
ugy látszik, a t. kiadó talán az áldozárolcnak is alkalmas nap-
tárt akar kezökbe adni) ; végre, hogy az méltóbb legyen a 
n é v h e z , melly szivünkbe mélyen vagyon vésve : s azért 
szeretnők, lia e tisztelethez illő nyilvánulás nyilatkoznék 
mindenben, a mi arra viszonylik. „Áldozár-naptár" a neve ezen 
16 ivre terjedő nyomtatványnak, mellyben az egyházi stati-
stika olly hanyagsággal van összeállitva, hogy majdnem min-
den püspöki megyében a legelőkelőbb egyház-kormányzati 
személyek hibásan vágynák följelelve. Például, primási oldal-
kanonokok : gr. F o r g á c h Á g o s t o n , Szabó Józs., S c l i u -
m i c h r a s t M i h á l y ; titkár: B o l t i z á r J ó z s e f ! Esz-
tergomi nagyprépost: M a j t h é n y i A n t a l . A pécsi káp-
talanban még mint kanonok fordul elő: P e i t l e r Á n t a l ; a 
kalocsai érsek oldalkanonokja : B e d c s u l a T a m á s ; Káncz 
Lázár most is p o z s o n y i k a n o n o k ! Az erdélyi, 
zágrábi, diakovári káptalanoknak sem liirök, sem hamvok : 
mindez egy áldozár-naptárban csakugyan igen csekély figye-
lemre mutat. — Nagy, és legbecsesebb részét ezen naptárnak 
a' „szentek élete" teszi, kiket az egyház januárhóban szokott 
nyilvánosan tisztelni; ezek némellyikének jelentékenyebb 
életeseménye, tiszta metszetű képekben is ábrázoltatik. Kö-
vetkeznek azután vallás-erkölcsi beszélyek , u. m. : ,Mindkét 
fél által megnyert per. Minden ember a maga szerencséjének 
kovácsa. A könycsepp. A keresztény bosszú. A missionarius. 
A hü nővéri sziv. Mit szenvedhet egy anya. Angela.' — Ezek 
mindegyikéről el nem mondhatjuk véleményünket : a legutób-
bira azonban teszünk néhány észrevételt. A beszély nemes 
czéljául tűzte ki, a vegyes-házasságok gyászos következmé-

nyeinek ecsetelését; minőt azonban mi, tulságossága miatt nem 
helyeselhetünk. A vegyes-házasságnak megvannak valódi ká-
ros hatásai ; nem szükséges tehát az azoktól való elriasztás 
végett ollyanokat is kigondolni, minők talán soha, vagy bizo-
nyára igen ritkán fordulnak elő ; s épen azért tévesztik a 
ha tás t , mellyet valaki illy módon előidézni akart. A prot. 
férfi ezen beszélyben a házas élet majdnem természetellenes 
bonyodalmainak chaoticus leirása szerint, golyóval vet véget 
neje vallásos szokásai által keserített földi pályájának; a nő 
pedig — megőrül, fér je , az őt annyira sértő, annyira elha-
nyagoló férje halála után. Angela ugy iratik le, „mint nem fö-
lületes és könnyelmű a vallás dolgaiban : sőt inkább igen is 
buzgó katholikus, olly annyira, miszerint Tibolddali megis-
merkedése előtt teljes lehetetlennek tartotta, hogy valamelly 
nem-kath. egyénnek nejévé legyen, de fájdalom , a szerelem 
igen váratlanul lepte őt meg !" És valóban a szerelmi viszony 
igen gyorsan fejlődött ki ő és Tibold között: de hisz ez 
„csupán Angela t i s z t a keblében , vagy más ahhoz hasonló 
kebelben" történhetett csak. Tibold t. i. a vizből, mellybe egy 
villám lecsapásakor esett , mint tetszhalott húzatván ki, azon 
malomba hozatott, mellyben Angela is tartózkodott. A szép 
beteg ifjúnak ápolását Angela kérte ki magának : melly reá 
bizatott; és midőn a fiu magához tért, ápolónőjének „szép-
ségétől elragadtatva, azt mint élte megmentőjét gyöngéden 
kitárult karjai közé zárta, és a hallgató éj ölében kölcsönös 
csókba tapadtak a fiatalok ajkai, s meg volt kötve a frigy, 
mellyre reggel még egyikök sem gondolt." Illy meggondolat-
lan, és olly jellemhez, minő Angéláé volt, épen nem illő kez-
deményezésnek, hogy gyászos következményei lehetnek, igaz; 
de ollyanok talán egy kissé mégis túlságosak, minőkre e be-
szélyben bukkanunk. Ha az élet fogyatkozásait akarjuk javi-
tani , az élet mellett is kell megmaradnunk : különben csupa 
légképek ellen harczolunk, fáradalmunk nyom nélkül tűnik 
el , vagy legfölebb csak keserítünk másokat. — A „Vándor 
levelek a szent földről", a több rendbeli hiányok után jótéko-
nyan hatnak ismét az olvasó kedélyére : mert több valót és 
életet lát bennök; de kellemetlenül lepi meg az utolsó, tulaj-
donképen boriték-lap, mellyen mind szent könyvek hirdet-
tetnek, és „Nep. sz. János tisztelete" után, minden megkülön-
böztetés nélkül, „A peleskei nótárius budai utazása" stb. újra 
átdolgozva, 12 szakaszban, 13 képpel, borítékba fűzve 20 uj kr. 
ajánl tátik. Igaz, hogy a szentek élete is , mint mindnyájunké, 
utazás , vándorlás volt a földön : de azért az utóbb említettet 
talán még sem lehet azokkal együtt ajánlani, épületes, val-
lás-erkölcsi olvasmányul. Legyen szent a hely is, melly szen-
teknek vagyon szánva ! P—l—ft-

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Ő szentsége számára fiúi adományul : 

Egy váczmegyei plébánostól, e jelszóval: ,Éljen Péter 
öröksége' ! . . . . . • • 

Kemenczéről , illy jeligével : ,Immaculata ! crucem 
de cruce in triumplium de triumplio convertat.' 10 frt a. e. 

Ugyanonnan : ,Memento Domine David !' . . 2 frt ezüst 
„ „ T. cz. Bál in t ff y A. iskolamester: ,A 
pokol kapui nem győzedelmeskednek rajta.' . 1 arany. 

Nt. N o v á k o v i c s János ur . . . . 10 frt a. é. 
és arany. 

„ Z s i h o v i c s Ferencz ur . . . • 5 frt a. é. 
,, K l e z s ó József ur . . • . • 5 „ „ „ 

1 arany. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J, és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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Unio, s disunio Erdéiyben. 
(Vége.) 

Most még pár szót nt. H o r v á t h Ferencz ur 
,Unio' czimü munkájáról; gyenge viszhangul a Re-
ligio' mult félévi 32-dik számára. 

A brassói oláh újság olvasását, az 1856-ki ,Re-
ligio' első félévi 11-ik száma szerint, a szebeni nem-
egyesült püspök a nem-egyesülteknek ,sub anathe-
mate' eltiltván : talán épen ez eltiltás csillapító sze-
reül, és az ujság-olvasók számának felvillanyozására 
szánt eszközül kell tekintenünk a brassói oláh újság 
görög-egyesült szerkesztőjének azon kíméletlen bí-
rálatát (mellyről a ,Religio' mult félévi 32-ik szá-
mában, kellemetlen meglepetéssel értesültünk), az 
,Unio' czimü pályamunkára vonatkozólag. 

Minthogy azonban nt. Horváth Ferencz hittu-
dor u r , ,Unio' czimü pályamunkájában, feladatát, 
csekély belátásunk szerint, tudományos készülettel, 
elég kímélettel, sőt eléggé szívhez szólókig is oldá 
meg; s mindez egész munkájának gondos megolva-
sásábóltisztán nyilvánul; de a pesti egyetemhit tani 
karának ítélete szerint is méltó megkoszorúzásából 
még inkább bebizonyul : ezen okokból, a megkoszo-
rúzott hittudós szerző nyugodt , és meggyőződve le-
he t , miszerint Erdélyben is azok, kik görög egye-
sültek és nem-egyesültek közt laknak, de a hittu-
dományok- és egyházi történelemben is valamivel 
talán jártasabbak, vagy legalább hasonjártasságuak, 
mint akár a keserű bírálat irója, akár az ezért ügyün-
ket féltők : sem az utóbbiak jámbor aggodalmát, sem 
az elsőnek indokolatlan, s méltánytalan bírálói véle-
ményét, jeles pályamunkájának akár fő kérdésére, 
akár kifejezéseire nézve, nem osztják; sőt inkább a 
,Religio' szerkesztőjének, nevezett szám alatti czá-
foló, s illetőleg megnyugtató megjegyzéseivel egyet-
értve , a pályamunkának kor- és czélszerüsége, tu-
dományos belbecse, és kellő komoly hangulata felől 

azt t a r t ják , hogy: ,bona causa bene defensa.' Mun-
kájában mi lenéző modort, vagy kelleténél kemé-
nyebb kifejezéseket, még a k i s z e m e l t helyeken 
sem találunk. Hisz olly emberek irányában, k ik , 
mint felhozatott, „örök üdvöket földi érdekeknek alá-
rendelik", a történelem komoly hangjának amoly-
lyan szőrmentében való simogatás-, és simit.gatá-
sokkali lehangolása és elfátyolozása, nem volna 
egyéb, mint a nem-egyesültek szóvivőinek a szaka-
dárságbani megerősítése, és e szellemnek a tőlök 
függő népre is inkább kiterjesztése ; az egyesültek-
nek pedig, az unio iránt lanyhák- és semlegesekké 
tevése. Avagy a történelemben nyilatkozó irgalmas 
és igazságos Isten szavait, a 8, sőt 10száz évi, több-
nyire kegyes hangok u tán , ne hagyjuk-e legalább 
a történetírásban k i s s é d ö r ö g n i is, olly emberek 
irányában , kikről elmondhatni, mikép az is nyere-
ség , „u t , — si non convertuntur, saltem salubriter 
coniundantur, et erubescant tandem?" Kényelmes 
ugyan vizmentében úszni: de nem mindig hasznos 
és üdvös. Azután, az örökös simogatások mellett, a 
nem-egyesültek némelly szóvivőinek átalkodottságát 
látva, magunkat még azzal sem vigasztalhatnók, 
hogy: ,dixi et salvavi animam m e a m ' ; bárha, fáj-
dalom! azokét nem lehetett is. Azt sem mondhatnók: 
,Perditio tua ex te, Israel' ; vagy ,Curavimus Baby-
lonem,sed sanari noluit....' Azonban várjunk még, és 
ne essünk kétségbe: hanem az értelmesebb osztály-, 
és a tanulatlan néphez, a történelem komoly hangján, 
az atyának szilárdságával, és az anyának gyöngéd-
ségével szóljunk ; a makacs szóvivőkhez pedig a bí-
rónak szigorával, s a világtörténelemnek világitéleté-
vel mennydörögjünk. 

A brassói oláh újságszerkesztőjének (minthogy 
a valódi kritikusnak tiszte: a rosszalt helyeket , ok-
adatolva kiigazítani, s a hiányokat pótolni) , szint-
úgy kötelessége volt, az itt-ott létező statistikai hi-
bákat kijavítani, hiányokat pótolni, s a kelet- és 
nyugoti egyház-ágak k ü l ö n b ö z ő szertartásait éle-
sen kijelelni, s párvonalozni: azokat összehasonlítva 
és kiegyeztetve ; mit a szerző bizonyosan köszönet-
tel fogadandott tőle, s fogadand ezután is bárkitől. 

9 
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— Egyébiránt , mit jól megjegyeztetni kérünk, a 
tudós szerző, — nem, mint az oláh újságszerkesztője 
irá igen, a tudós szerző, a g ö r ö g s z a k a d á -
r o k a t n e m a n y u g o t i e g y h á z n a k k í v á n -
n á m e g n y e r n i *): hanem őket csak v i s s z a -
n y e r n i akarná a k e 1 e t i egyháznak ; azon r é g i 
keleti egyház-ágnak, melly Krisztus urunk óta, a 
nyugoti egyház-ággal együt t , 9-edfél századon ke-
resztül, egység-, egyesség- és alárendeltségben volt 
a romai pápák, sz. Péter utódjai, s Krisztus egyete-
mes egyházának helyettesei iránt. Szerző a keleti 
egyház-ág szakadárait egyesíteni ohajtá azon nyu-
goti egyházzal, mellyel a szakadár görögök három-
szor, úgymint : Photius idejében, a 4-ik konstanti-
nápolyi; Cerularius ideje u tán , a 2-ik lyoni; s ephe-
susi Márk idejében, aflorenczi egyetemes zsinatokon 
(a kisebbszerü egy ességeket nem is említve), az egész 
világ lát tára, a világ jobbjai- s bölcseinek mondhat-
lan örömére, v i s z o n t e g y e s ü l t e k : a nélkül, 
hogy a l a t i n i z á l á s vélt , és koholt bélyege, a 
görög egyház homlokára süttetett volna. A latinizá-
lás viszketege ugyanis csak egyes túlzó embereknek 
róható fel hibául : de az egyetemes egyháznak, s 
ezen egyház szentséges fejeinek, jogosan, soha sze-
mére nem lobbantható. 

Hogy az e r d é l y i n e m - e g y e s ü l t o l á -
h o k n é m e l l y s z ó v i v ő i , h i r l a p i l a g l é p t e k 
f ö l a z o n k ö v e t e l é s s e l , m i s z e r i n t v a l l á -
s u k E r d é l y b e n , u r a l k o d ó n a k ' i s m e r t e s -
s é k e l : ebben, ha véleményemet nyilvánitani mé-
lyen tisztelt szerkesztő ur előtt is szabad *), egy kis 
tévedés , és egy nagy tanulság rejlik. Ugyanis jelen 
értekezésünk folyamában alkalmunk lesz kimutatni, 
hogy a nem-egyesült görög vallás Erdélyben nem 
akkor lett (lege) , r e c e p t a ' religiová, mikor akár a 
görög-egyesült vallás Erdélyben , akár a nem-egye-
sült görög vallás Magyarhonban törvényileg bevé-
tetett ; hanem csak a közelebbi forradalom lezajlása 
után lett a görög nem-egyesült vallás nálunk, az 

3) E szavakat, nem lévén szerencsém o 1 á Ii u 1 tudni, 
az oláli újságnak, Ompolyitól a .Religio' 32-ik számában adott 
fordítása szerint idéztem; s itt tájékozásul azt is megjegyzem, 
hogy, mivel az általam különben becsült oláh nyelv sokkal 
i f j a b b , s maguk a valamire való oláh írók is, az ,unio£ kér-
dését illetőleg nem oláh nyelvű kútfőkből merítenek : egész 
értekezésemben m á s , és nem oláh nyelvű, de hiteles, régibb 
kútfőkből meríteni, jobbnak véltem. 

*) Sőt legnagyobb köszönettel veszszük a felvilágosítást 
olly pontra nézve, mellyet illetőleg a szóba hozott ügyről 
emlitést tevő lapok olvasóikat egészen homályban hagyják. 

S z e r k. 

eddigi ,recepta' vallásokkal e g y e n j o g ú v á ; addig 
pedig csupán , t o l e r a t a ' , türt felekezet volt. Midőn 
a forradalom után a nemzeti, s vallási egyenjogúság 
elve kimondatott : akkor az eddig csak ,tolerata' zsi-
dó , és görög nem-egyesült vallás is , az eddigi há-
rom ,u r a 1 k o d ó' erdélyi nemzetek négy egyenjogú 
vallásával (vagyis a latin és görög-egyesült romai 
kath. egyházzal, az ágostai, helvét és unitárius val-
lásfelekezetekkel), a görög nem-egyesültek, és vallá-
suk is u r a l k o d ó nemzet- és vallássá, vagy helye-
sebben i rva , e g y e n j o g ú n e m z e t - és v á l l á s -
s á lettek. Mert egy m á s é r t e l e m b e n i u r a l k o -
d ó s á g a a gör. nem-egyesült vallásnak, legalább a 
jelen constellatiók közt, csak mosolyt idézhet elő. 
Itt van tehát a k i s t é v e d é s , vagy a félreértést 
előidézett, választéktalan szónak használatából eredt 
képtelen eszme. A görög nem-egyesültek vallásának 
némellyektől netalán igényelt uralkodósága, csak 
egy más, általunk nem ohajtott, sőt inkább minden, 
hazáját és egyházát szerető erdélyitől rettegett con-
stellatio közt leendett képzelhetővé s va lósággá— És 
e dologban van szerintem a nagy tanulság : de e do-
logtól Isten megőrzött; és imáinkra, őrizni fog ezután 
is, mindvégig ! 

Az oláh újságszerkesztőjének véleménye szerint 
a keleti s nyugoti egyház-ágak u n i ó j á n a k kér-
dése, korunkban, e l a l u d t - és m e l l é k e l t n e k 
látszik. E kérdést azonban, mások korunkban sem 
elaludt-, sem mellékeltnek nem Ítélik ; hanem inkább 
fölébredt-, és előtérbe nyomultnak látják mindazok, 
kik Pitzipios-Beynek a török birodalmi görög szaka-
dároknak, és Gagarin herczeg- és jezuitának az orosz 
birodalmi szakadároknak a romai kath. egyházzali 
egyesítése végetti legújabb, és talán már eddig sem 
épen meddő, ámbátor sok nehézségekkel járó műkö-
déseit , sem maguk ignorálni, sem másokkal igno-
ráltatni nem erőködnek. Vagy talán az Erdély-Ma-
gyarország*, és Temesi-bánságra nézve visszaállított 
metropolia, s a görög-egyesültek számára korunk-
ban felállított uj püspökségek, semmi viszonyban 
sem állanak az unio nagy kérdésével? — Azon író-
kat illetőleg, kik az unio kérdését korunkban és 
nálunk elaludtnak vélik, eszembejutnak sz. Jeromos 
szavai, ki Yigilantius ellen irva, ezt ,Dormitantius'-
nak nevezé ; hozzá tevén : , V i g i l a n s d o r m i s , e t 
d o r m i e n s s e r i b i s . ' 

Ompolyi szerint, H o r v á t h Ferencz ur, ,Unio' 
czimü jeles munkájának 121-, és 415-ik lapján né-
melly sorok k e m é n y e k n e k l á t s z ó k i f e j e z é -
s e k e t tartalmaznak. Ám, e sorok ismételt át- és át-
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olvasása után sem találtunk ott kemény kitételeket 
a szakadárokra nézve; s hogy a fönebb Írtakat itt 
megint terjedelmesen ne ismételjem, röviden csak 
azt jegyzem meg: a szőrmentében való simogatás és 
simitgatás, valamint a vizmentében való úszás is, ké-
nyelmes lehet; de nem mindig hasznos és üdvös: 
nálunk, és korunkban pedig épen veszedelmes. ,Qui 
possunt capere, capiant.' Én igazságtalan kemény-
séget az e g é s z pályamunkában nem találok. Azt 
azonban magam is ugy találtam , hogy a különben 
jeles ,Unio' czimü pályamunkában „az e r d é l y i 
g ö r ö g - e g y e s ü l t e k e t i l l e t ő a d a t o k n e m 
c s a k r ö v i d e k , h a n e m k e v é s b b é c o r r e c t e k 
i s." Ámde ezen pár megjegyzésre, nekem is van egy 
más p á r , és talán méltó megjegyzésem. Egyik az, 
hogy ámbár én, és akárki más, a történelmi köny-
vekben, saját, vagy a rokon egyház-megye történel-
mét, igen is örömest olvasná részletesebben, sőt egész 
terjedelmében is : hanem az ,Unio' czimü pályamun-
kának, a pesti hittani kartól korszerűen kitűzött kér-
désre közvetlenül, és részletesebben kellvén felelnie, 
egyes, tehát az erdélyi görög-egyesült m e g y e tör-
ténelmével i s , részletesebben nem foglalkozhatott ; 
megtévén ez ügyben is annyi t , a mennyit a hely 
szűke, idő rövidsége, s a többi görög megyék igénye 
is követelt; a többire fölébresztvén, tudtomra Erdély-
ben is, néhányban, a részletek bővebb vizsgálatának 
vágyát és munkába vételét. Másik megjegyzésem az, 
hogy a ki mástól nagyobb correctséget igényel, an-
nak magának sem szabadna, főleg csupán e g y -
k e t t ő r e r u g ó , kijavitó megjegyzésében , azon ke-
vésbbé correct megjegyzéssel k e z d e n i e , miszerint: 
,a f o g a r a s i p ü s p ö k s é g n e m k á r o 1 y - f e j é r-
v á r i , h a n e m g y u l a - f e j é r v á r i c z i m m e l 
e m e l t e t e t t é r s e k s é g r e . ' Mert az 1853-iki dec. 
19-kén kelt pápai allocutio szerint, a fogarasi püs-
pökség nem e g y s z e r ű e n gyula-fejérvári, hanem 
e g y ü t t e s e n , fogaras-alba-juliai czimmel emelte-
tett érsekségre. „Quam (Fogarasiensem Ecclesiam) 
episcopali cathedra iam pridem auctam,novissime ve-
ro Albae-Juliensis e t i a m t i t u l o per Nos decoratam, 
ad Metropolitanae sedis decus eveximus" ; és alább : 
„iam vero hac n o v a constituta F o g a r a s i e n s i e t 
A l b a - J u l i e n s i Ecclesiasticâ Provincia, non du-
bitamus, quin Yalachorum etc." Ezt a ,kivonat-ké-
szitőnek' figyelmébe ajánlom. 

Ompolyi szerint, az uj püspökségek egyike nem 
szebeni (mint szerző a 374.1. irja), hanem s z a m o s -
it j v á r i. Nincs is különben : mert a pápai okmány-
ban ,A r m e n o p o 1 i t a n a' áll ; ez pedig , Örmény-

város' , vagyis ,Szamos-Ujvár.' És e czim, a pápai 
okmány iránti tiszteletből, ezután is megmaradhatna. 
De az unió érdekében hasznos volna, hogy Horváth 
ur tévedése, S z e b e n r e nézve, valósággá legyen ; 
u g y , hogy a szamos-ujvári püspökség czime meg-
maradván , széke Szebenbe, Erdély fővárosába, a 
nem-egyesült püspökség székhelye mellé, de az unió 
érdekében, áttétetnék. Ez csak magán-véleményem ; 
mire Horváth ur s z é p t é v e d é s e tévesztett enge-
met is : ki különben azon elvnek hódolok : ,Roma lo-
cuta , causa finita.' Utinam finiatur et error ! 

Részemről is azon véleményben vagyok , hogy 
az ,Unio' czimü munka k i v o n a t a , az illető nép-
nyelveken , correct adatok nyomán, készíttessék el ; 
és e végett , E r d é l y r e vonatkozó részletes adato-
kat közlendek : remélve, hogy más egyház-megyék 
is , főkép a görög-egyesültek, mint legil! etékeseb-
bek, a szent uniót előmozditandók, ugyanezt teendik. 

Dr. Zerich Tivadar, 
a pesti egyetem hittani karának kebelezett tagja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
KALOCSA. Jan. 24-én, reggeli három-negyed kilenczre 

mult ki a jobblétre nagys. és ft. H a u s e n p l a s z József, fő-
egyházi kanonok, bácsi főesperes, apát, és kebelezett hittudor. 
A boldogult 1807-ben született, 1830-ban pappá szenteltetett, 
1836-ban tanulmányi felügyelőnek té te te t t , 1839-ben Szta-
nisics helységbe lelkipásztornak küldetett; illy állásában előbb 
kerületi jegyző-, később al-esperessé neveztetett ; 1857-től 
mint főegyházi kanonok működött, s utóbbi időkben a főpász-
tor részéről iskolafelügyelővé tétetett. Féríl-korának életerős 
szakában, csak rövid betegeskedés u tán , a haldoklók szent-
ségével ellátva költözött az örökkévalóságba. Komoly férfias 
jellem, megelőző szeretet , önzéstelen tiszta sziv, feddhetlen 
papi élet, igénytelen szerénység, zajtalan tevékenység, vol-
tak közösen elismert jellemvonásai. A körökben, mellyekben 
él t , osztatlan szeretetben részesült. Mint növendéket a bécsi 
intézetben szerette i g a z g a t ó j a is , ki atyai szeretetének 
záloga-, s érdemének elismeréseül kanonokká tette. Mint káp-
lánról , a boldogultnak plébánosai örömmel emlékeztek. Mint 
elöljárót a növendékek tisztelve szerették. Mint lelkipásztort 
paptársai, és hivei őszinte vonzódással tisztelték. Eredeti volt. 
német híveinek, azon hirre, hogy lelkipásztorukat a nm. érsek 
Kalocsára viszi (kanonokká teszi), te t t abbeli nyilatkozata, 
hogy majd meglátják: ,ebbe ők is belefognak szólni ' Papi 
buzgóságának maradandó bizonysága, végrendeletének azon 
pont ja , hogy összes vagyonának egy-liarmadában örökösévé 
az állíttatni szándékolt gyermekseminariumot rendeli. Ebben,, 
előtte néhány hónappal jámborul kimúlt egykori plébánosát,, 
nagys. és ft. Bartok Mátyást követve ; ki összes vagyonát me-
gyei czélokra, egy-harmadában az emiitett gyermek-semi-
nariumra, két-harmadában a bajai és kalocsai kórházakra 
hagyta. A milly öröme volt a boldogult egykori plébánosnak. 
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egykori káplánja kanonokká neveztetésén, és bizalma iránta, 
midőn őt vég-akarata végrehajtójává tette : ugy nem lehetett 
emberileg várni , hogy a végrehajtó a végrehajtást másra 
fogja hagyni, és szeretett plébánosát, utóbb kanonok-társát, az 
örökkévalóságban üdvözölni sietend A milly nyugodt ön-
tudattal és üdvös tanulságokkal kisér ki a gondolkozó lélek 
egy jámbor életii, munkás , jó papot : szintolly meleg vágya-
kat ápol, hogy a nemzedék, melly illy férfiak nyomdokába 
lép , és helyöket betölteni tartozik, birja azon lelket, azon 
férfias határozottságot, melly az illy férfiak emlékét áldásban 
tar t ja fön. Adjon az Isten életet mielőbb azon intézetnek, 
mellynek lételéért boldogult halottaink áldozata emel szót : s 
kérjék Is tent , hogy a szent gondolat, melly sziveikben lán-
golt, a jövendő nemzedék boldogitására, valósitásba lépjen. 
Az Ur adja meg az örök életet nekik, kik az örök élet útjára 
ezreket vezérelni, még végrendeleteik által is igyekeztek. 
Körünkben emiékök feledhetlen, poraik áldásban feküsznek, s 
reájok az Ur kegyelmének harmatát kivánni nem szününk, 
mig egy lesz köztünk, ki szeretetre méltó személyöket ismeré, 
s mig egy marad, ki a gyermek-seminariumok áldásairól tud. 
,Lux perpétua luceat eis.' 

TEMESVÁR, Boldogasszony hava 25-én. Léte harmadik 
évét futá be immár a városunkban áldásdusan működő jóté-
kony nőegylet : s az év fordultakor számot ad a nyilvánosság-
nak sáfárkodásáról ; mellyre , hálásan égre tekintvén, a hon-
nan jön minden jó, ezt rebegi : „Mária segitett." Mert az egek 
eme szeplőtelen királynéjának hatalmas pártfogása alatt 
árasztá ki a „M á r i a - S e g é l y " nőegylet, jótékonysága 
sugarait a szenvedő emberiség közt. Csendesen, és mondhat-
nók , titokban, egyedül a mennyei Atya mindent látó kegyes 
szeme előtt, végzi az egylet magasztos hivatását; és habár, 
mit a fájdalmak e honában elérni nem lehet, minden nyomort 
és Ínséget el nem űzhet , mégis enyhiti s könnyebbiti azt ; és 
bizonyára százak ajkai könyörögnek le forró hálaimáikban 
áldást a Magasságbelitől gyarapodására, s mind-inkábbi szi-
lárdulására; mellytől hatásának naponkinti nagyobb kiterje-
dése függ. 1859-ik évi jövedelme az egyletnek: 4,500 fr t 
22 J/4 kr. a. é.; melly bői 1694 frt 18 krt forditott az év foly-
t án , szegények ápolására; s igy tőkéje, 2606 frt- 4'/2 krral 
szaporodván, összesen 8703 frt- 21 krra rug; melly összeg, 
ennek naponkint mindinkábbi gyors gyarapodását az emiitett 
egy évi jövedelemből kitűnő hő pártolás biztosítván, bizo-
nyára szép jövőt enged remélnünk ; valamint működésének is 
évről-évre nagyobbodó kiterjedését és hatását. Az egylet se-
gélyzése, mint a jótékonyság magával hozza, majd pillanat-
nyi , majd, és pedig nagyobbrészt, tartós ; és valláskülönbség 
nélkül a szenvedők és nyomorgók minden rétegeibe behat. 
Egyik főgondját az árvák fölkarolása képezi. Ez elhagyotta-
kat ismert, jámbor és erényes, jó lelkületű családokhoz igyek-
szik adni ; hol vagy ingyen, vagy csekély jutalomért, növeked-
nek isteni félelem- és emberek iránti szeretetben. Az egylet 
maga, saját kegyeltjeiül három 7, 9, 10 éves leánygyermeket 
fogadott: ezek közül kettő, két társulati tag családjába véte-
tet t föl ; a harmadik a szegény iskolanénék intézetében ne-
veltetik. Az évi begyült nevezetesb adományok közül kieme-
lendők : a nm. es. kir. helytartóság által, a m. gróf Karácsonyi 
Guidó-alapitványból, a nőegyletnek kegyesen osztályrészül 
juttatott 601 fr t 80 kr. ; a zágrábi érsek, várallyai H a u l i k 

György ő eminentiája évenkint 210 frttal emlékezik meg az 
egyletről; a temesvári takarékpénztári egylet 200 frtot aján-
dékozott. Ezeken kivül számos jótevőket számlál egyletünk a 
városban, és a vidéken ; kik évenkint nevezetesb összegekkel 
járulnak a társulat jótékony czéljainak elősegélésére. Végül 
megemlitendő, hogy mind a bel-, mind a külvárosokban több 
orvos és gyógyszerész urak, a szegény betegek gyógyítására 
ingyen nyújtanak segédkezet az egyletnek. Az irgalmas Isten 
jutalmazza meg a szenvedők és nyomorgók jótevőit, kik a 
fölkaroltakban nem egyedül embertársaikat szemlélik, hanem 
a végetlen szeretetében önmagát föláldozó Isten-embert, a ki 
mondá : ,Mit egynek ezek közül cselekedtetek, azt nekem cse-
lekedtétek.' — Mesterlegény-egyletünk is, melly még létének 
első évét le nem élte, a legénység részéről örvendetes rész-
véttel találkozott; 114 rendes tagot , és 20 vendéget mutat-
ván föl névjegyzéke. — Addig is, mig az összes eredményről 
alkalmunk lesz tudósíthatni, talán helyén van megemlítenünk, 
hogy Péter-fillérek nálunk is gyűlnek be. Mélt. főpásztorunk 
1000, a káptalan 300, egy lelkész 10 uj frttal nyitották meg 
a gyűjtő-ívet. 

BÉCS. (A fm. bécsi bibornok-érsek körlevelének vége.) 
„Miután az ember arra van teremtve, hogy Istent mindenek 
fölött, embertársát pedig akkép szeresse, mint önmagát : en-
nél fogva vágyat érez magában, szive vonzalmait Istennek 
látható képmásaira is átvinni. A felebaráti szeretet nem zár 
ki s e n k i t azok közül, kik Istennek fiaivá hivatva, a nagy 
békefejedelem vére által megváltattak; és magában foglalja a 
készséget, m i n d e n k i n e k üdvét tehetsége szerint előmoz-
ditni. De az ember ideje s tehetsége korlátolt : s ennél fogva 
jogosan fordítja gondoskodását legelőször is azokra, kikhez 
őt különös tartozások kötik. Az emberi szív részvéte, s a 
kötelességek, mellyek betöltése által e részvét nyilvánul, a 
c s a l á d ban olly hatáskörre talál, melly az á l l a m b a n csak 
szélesebb kiterjedést nyer." 

„A természet hatalomba vétele és felhasználása, a tör-
vényes rend megállapítása, és a jogtalanságnak akár bel-, 
akár kiilrei meggátolása végett alakult tartós egyesülés nél-
kül, a magasabb fejlődés föltételei nem telj esithetők. A ke-
reszténység, o t t , hol semmi államszerü összeköttetést sem 
talált , kénytelen volt némi állami rendet alkotni, hogy az el-
vadult néptörzseket áldásaiban részesithesse. Az tehát köny-
nyen megfogható, hogy a népek, mellyeket a bálványimádás 
fellege gátolt , a Magasságbelihez szemeiket fölemelhetni, az 
államot, mellynek ápoltjaiul magukat, és az élet minden ja-
vait tekintették, ugy nézték, mint legmagasabbat, és föltét-
lent. Holott pedig mindaz, mit az állam-, vagy családnak kö-
szönünk, a felebaráti szeretetben találja föl alap-okát és tör-
vényét; mert azon külön tartozásokra vihető vissza, mellyek 
minket valamelly emberi társadalom irányában köteleznek, 
mellyhez a gondviselés minket különös viszonyokba helyezett; 
s a felebaráti szeretet által parancsolt kötelességek megsér-
tése által nem lehet semmiféle, ugyané szeretet sugalta kö-
telességet teljesitni. Övéinek tartása felől gondoskodni, jó és 
igazságos : de azért nem szabad, másokat megcsalni, vagy 
meglopni, vagy az országúton kirabolni, hogy a feleség és 
gyermek tápláltassanak. Az élet ideiglenes javai közé tartozik 
a becsület is. Minden ember érzi kisebb-nagyobb mértékben a 
vágyat , becsültetés tárgyává lenni : mert hivatva van, mél-
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tóvá v á l n i , a valódi szeretetre. A becsülés pedig és vonzalom, 
a valódi szeretet sngártörései. Zarándokiásunk napjaiban, azon 
összefüggésből kiesve is , mellyben méltóságuk és jogosságuk 
alapszik, érvényesíttetnek azok; és ekkép szellemi felfogá-
sunk körében némi hasonló történik ahhoz, mit a légképek-
nél, az érzéki benyomások körében tapasztalunk. Jogos rész-
v é t ü n k tárgyai, mellyek a sejtelem és lélekismeret által je-
lentkeznek , szinte elferditett, torz alakot nyernek ; és e té-
vedések azok, mellyekben a dicsvágy, gőg és kevélység czél-
pontokra találnak. De ha az ember arra törekszik , hogy be-
csültetésre legyen méltó, ugy szabad, és kell arról is gon-
doskodni, miszerint e becsültetésnek örvendjen: mert az em-
berekrei befolyás , a körülményekhez képest , igen fontos esz-
közévé lesz a kötelességek betöltésének, melly a nem-becsül-
tetés és rossz hir által megbénul. Jogosan fekszik szivünkön, 
hogy a hozzánk tartozók is becsültetésben részesüljenek; va-
lamint arra is jogosan törekszünk, hogy az azoknak Istentől 
adott jó tulajdonságok, s az általuk gyakorolt jó tettek elis-
merésben részesüljenek. De azért hazugságot és ármányt 
szintolly kevéssé szabad használni, valamint övéinek, ugy 
magának kedvező fénybe helyezésére ; mint rágalmazni, meg-
ölni , megmérgezni nem szabad egyebeket, hogy valaki akár 
övéi, akár maga számára, egy jövedelmes hely-, vagy épen 
fejedelmi székhez utat nyisson. Ugyanez áll a hazaszeretetre 
nézve. Teljes joga van mindenkinek, azon állam jólléte- s be-
csültetésében , a mellyhez tartozik, legbensőbb részt venni : 
de még o t t , hol egy egész ország dicsősége és hatalma forog 
fön, ott sem szenteltetnek meg az eszközök a czél által A 
pogánynak, hona dicsősége és hatalma volt a legfőbb : a ke-
resztény ismer valami magasabbat is ennél, s ez által hon-
szeretete csak még tisztább- és kitartóbbá lesz." 

„Ama részvét, mellyet a mi faj- és nyelyvrokonink iránt 
tanusitunk , ugyanazon törvénynek van alávetve. Hogy valaki 
nemzetiségét és ebben önmagát megdicsőitse, nincs megen-
gedve , árulás és lázadás által egy olly birodalom épületét 
megrázkódtatni, mellynek oltalma alatt milliók biztosan lak-
nak. A nemzetiség nevében csak ugy nem szabad, mint a 
honszeretetében, ármányt és rágalmat használni fegyverül, a 
meggyőződésekkel álnok játékot űzni, a hitet megingatni, az 
egyház és lélekismeret szentélyébe vakmerő kézzel nyúlni. 
A hazugság hazugság marad, és a gonosztett gonosztett, 
habár azzal egyéni jóllétét mozdítja is elő valaki, vagy faj- és 
nyelvrokoninak magasabb jelentőséget akar kivívni. Tagadni, 
legalább szájjal, mindent, magát az Úristent is lehetséges, 
kitől minden lét és gondolkozási tehetség van : csak azt ne 
mondja senki, hogy ezt tagadva is keresztény maradhat. Kü-
lönben az olasz forradalom , törekvései fölött, maga törte el a 
pálezát: mert nem képes semmi utálatosabbat kigondolni, 
mint saját tettei- s eljárásának képmását. Hogy a religio s 
igazság barátit a közvélemény által megbélyegezze , egy állí-
tólagos , sanfedistáknak (a sz. hit védőinek) nevezett feleke-
zetet gondolt ki, mellynek működését mesterkélt utálattal 
rajzolta. Pedig mit a költött felekezet által, az egyház és tör-
vényesség föntartása végett miveltet, ugyanaz volt , mit ő 
maga telj es és fölhalmozott mértékben üz a religio s állam 
irányában." 

„Végső menedékül a nép akarata szolgál. A nép akarata, 
mondják, kútforrása az uralkodói hatalomnak. Ennél fogva a 

nép akarata ellen semmi uralkodói jog, hanem csak az erőha-
talom jogtalan ténye állitható föl. Ezzel egészen ellenkezőleg 
szól sz. Pál apostol : ,Mindenki vesse magát alá a fensőbb ha-
talomnak : mert nincs hatalom , egyéb Istentől ; s az, a melly 
fönáll, Istentől rendeltetett. A ki tehát a felsőségi hatalom-
nak elleneszegül, Isten rendeletének áll ellent ; s a kik ellent-
állnak, magukra kárhozatot vonnak.' Természetesen sz. Pál 
még nem állott a 19-ik század magasán. Amaz állitás, misze-
rint a nép akarata, vagy helyesebben, időszerinti szavazat-
többsége az egybegyűlt állampolgároknak, legfőbb törvénye 
a polgári életnek, csakugyan életbe is volt már léptetve, még 
pedig egy kicsiny bá r , de hires népnél. Atheneben a népgyü-
lekezet , az egész államhatalomnak valódi, s tettleges tartója 
volt. Ki a sokaság vágyainak ellenében a fönálló törvényekre 
hivatkozott, az még olly veszedelemnek is tette ki magát, 
hogy a népuralom elleni fölségsértés vádjával illettessék: 
még ha csupán az igazságnak legarczátlanabb megsértése el-
len tiltakozott is. És ez egészen következetes volt. Mert ha a 
nép akarata az államélet legfőbb törvénye, ugy ma is csak 
olly jogosan az, mint tegnap volt *). De a kereszténységet és 
józan észt nem is véve tekintetbe, mint lehetséges, nem va-
lamelly nagy birodalomban , hanem csak a legatiókban is olly 
állapotot hozni létre , mellynek következtében minden nagy-
korúnak véleménye s akarata szintolly befolyással lenne az 
államügyekre, mint a minőt Atheneben minden egyes állam-
polgár gyakorlott azokra, ha a népgyűlésben részt akart ven-
ni? S valljon a hatalom kezelőinek a legatiókban, Toscana-és 
Modenában, van-e csak szándékuk is illy állapotokat létesit-
ni ? Illyesmit állítani nagyon is nagy szemtelenség volna. Ha 
a népfelsőség nevében a sardiniai királyt ma uralkodónak el-
választották is, ugyanazon népfölség erejénél fogva őt le is 
tehetik holnap : vagy pedig az első választás erőtlen és sem-
mis volt. Mit törődöm én vele, mi történt tegnap, mondja a 
souverain férfi ; tegnap kisebbségben voltam, ma pártomé a 
többség : vagy tegnap egy hazug szónok által elámittattam ; 

*J Azaz : minden népgyülekezet egész joggal hivatkozhatik je-
lenlegi akaratára: s ót a tegnapi akarat nem kötelezi ; mellyet vagy 
mások, v a g y talán maguk a most szavazók, de más föltevésből kiin-
dulva nyilvánítottak; s mellyet (állítólag jobban értesülve) ma csak 
olly kétségtelen joggal megváltoztathatnak, mint tehetnék évek múlva 
maguk , vagy utódaik századok elteltével. Az emberek folyton szület-
nek : de meg is halnak; és a kiskorúakból nagykorúak lesznek. Minden 
évtized más szavazó-közönséget lát a törvényhozói téren; mellynek 
más elvei , s nézetei, legalább vágyai lehetnek , mint minők voltak a 
tiz év előtt szavazónak. Az akkor élt egyének akarata, a most élőket 
nem foszthatja meg jogától , hogy magát érvényesítse. Azok tetszésök 
szerint használták akaratukat : miért nem lehetne ezt a ma élőknek is 
tenni ? Legalább egy évtized után ennél fogva minden fönálló hatalom 
újra kérdésbe vehető lenne. Egy nagy birodalomban százezrek lépnek 
évenkint a katonaságra kötelezettek sorába : bizonyosan szintannyian 
a választókéba: s milly orczával mondhatja magát a m o s t élók akara-
tából lett uralkodónak az, kit évtized elótt egy, már legnagyobb rész-
ben lelépett többség választott? — Örök és változhatlan elvekre kell te-
hát, nem pedig egy ingatag népakaratra, a társadalom végetlen értékű 
javait biztosítani képes keresztény államnak fektetve lennie. Csupán 
az isteni, soha sem változó igazságok , és ezeknek megfelelő jogok, 
kötelezhetnek nem csak pár esztendő , hanem évezredek után i s , vala-
mennyi utódokat : csak ezek biztosithatják a népek életét, az ezt fön-
tartó százados intézetek által. Nélkülök ingadozik minden, és ledől. 
Jaj a társadalomnak , s az egész emberiségnek, lia azt nem isteni, meg-
szentelt jogok, hanem a tények hatalma , s az azokat tetszése szerint 
előidéző önkény fogja kormányozni ! S z e r k. 
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vagy pedig, tegnap azt akartam, ma pedig ezt akarom : s 
kinek mi köze hozzá ? Az én akaratom törvény, mihelyt a nép-
gyülekezeti többséggel egyez. S ki a népakaratra, mint az ál-
lamrend legfőbb törvényére hivatkozik, az semmi kifogást sem 
tehet ellene ; sőt inkább a fölségsértés bűnével terheltnek kell 
magát vallania, ha a nép bármelly részének ellenében erősza-
kot , vagy félemlitést használ a végre, hogy azt szándékainak 
kivitelére birja." 

„Régi fogása az elméletnek, a népet akkép állitani elénk, 
mint az államhatalom eredeti kútfejét és tulajdonosát, s az 
uralkodói jogot annak akaratától származtatni : azután pedig 
rábeszélni a világot, mintha, nem tudni mikor és miképen, a 
fönálló kormány jogi elődeinek, az állami hatalmat viszavon-
hatlanul és örök időkre átadták volna. Ez által egy hamis 
gondolat, és a fönállónak érvényessége között akartak kime-
netre szert tenni. Most pedig egy egészen ellenkező czélra, 
az elmélet a tények terére vitetik által. Fölteszik hamisan, 
hogy a legatiók népessége, teljes jogú tulaldonosává lett az 
államhatalomnak ; s hogy e hatalmat a sardiniai királyra ru-
házta. Milly sokan tartózkodtak a szavazástól ; hányan voltak, 
kik egyedül a megfélemlítésnek engedtek ; milly erőszakos-
kodások és fenyegetések használtatnak, hogy a törvényesség 
érzetének, s a lélekismeretnek minden nyilvánulása a legszo-
rosabb házi körbe szorittassék vissza : az nagyon is jól tudatik. 
Tudja ezt Europa is ; és csupán azok, kiknek személyes érde-
keik vannak a dologba beszőve, vagy kik a forradalom dia-
dalát minden áron akarják, egyedül azok tettetik akképen 
magukat, mintha nem tudnák. E végett a felforgatás ügyvi-
vőinek minden jogok telje tulajdoníttatik , melly a törvényes 
uralkodóktól megtagadtatik; a népre pedig, mellynek akara-
tára képmutatólag hivatkozás történik, a néma engedelmes-
ség kötelessége hárittatik." 

„A leplezetlen hatalom rossz dolog : megfosztj R az A fát 
gyümölcsei-, meg ágaitól ; ollykor egészen is kivágja : de leg-
alább a talaj termékenységét sértetlenül hagyja. Uj csirák 
mélyednek bele ; fris ültetvények hajtanak ki a földből : és el-
feledtetik a mult idők nyomorát. De ha a jogtalan hatalom 
nem csak tüzzel-vassal pusztit , hanem az erkölcsi meggyőző-
dések meghamisítását és összezavarását is felhasználja : ezzel 
a földet is megmérgezi, mellyet romokkal takar be ; s nem 
csak a jelen-, hanem a jövőnek is háborút izent. Egy illy el-
járás ellen , a keresztény igazság nevében, nevében Europa 
jövőjének, az emberiség-, és ama meggyőződéseknek, mely-
lyeket Istennek ujja szivébe i r t , ki kell a kárhoztató Ítéletet 
mondani." 

„Igaz, hogy a pártvezérek egy r é s z e csak az, melly a 
religiót, erkölcsi rendet és királyságot tűzte ki támadási czél-
pontul ; mások előtt Isten törvénye, s az egyház alantabb áll, 
mint Olaszország egysége, vagy Sardinia nagyobbitása, vagy 
az idegenek elleni gyűlölet kielégítése ; s az Isten törvénye-, 
s egyházának minden bántalmazása kedves előttök, ha általa 
terveiket előmozdíthatni reménylik : de ha egyszer a dolgok 
szándékolt rendje valósulna, s átalános elismerésben része-
sülve biztosíttatnék, ugy legkisebb szavuk sem lenne ellene, 
hogy az ajtatosság, és kötelességérzet, állam- és népjog, min-
den egészen visszatérjen a régi kerékvágásba. De ez Isten és 
igazság ellen elkövetett bűntett : olly bűntett azonban egy-
szersmind, mellynek következéseit szintolly kevéssé lehet, 

mint az eldobott gyújtó kanóczét kiszámitni. A láng okozta 
pusztítások sokkal túlhaladják a gyujtogatónak szándékát: 
de azért ő felelős érettök a mindent látónak szemei előtt. Az 
oroszlánt, melly körüljár, keresve, kit nyeljen el, igen köny-
nyü megnyerni czinkostársul : de épen nem hagyja magát tü-
relmes vonómarha gyanánt, az emberi számitások ekéje elé 
fogatni, akár a politika, akár a forradalom által." 

„Az Ur az egyedüli Isten, és kivüle nincs más Isten. O a 
csillagokat nevökön hivja , s azok mondják: itt vagyok; ő pa-
rancsol a viharoknak, és a tenger hullámainak ; s akarata nél-
kül egy hajszál sem eshetik le az ember fejéről. 0 megengedi, 
hogy az eget fellegek borítsák, s az alázugó jég a vetéseket 
elverje; hogy a folyam, kilépve medréből, elpusztítsa a virá-
nyokat ; hogy maga a szilárd föld is megrendüljön, és váro-
sokat temessen romokba : de azért akkép fog cselekedni, a 
mint Ígérte, midőn az özönvíz hullámai elvonultak, és a szi-
várvány a kibékülés és kegyelem jeleül feltűnt a felhők közt : 
Ő nem fog egy átalános pusztulást az emberi-nem lakhelyére 
törni engedni, valamig csak a halottak birája trónjára em 
iil, s arcza elől a föld és az egek elfutnak. Szintúgy be ogja 
a Mindenható az egyházának tet t Ígéreteket is tölteni. 0 
megengedte, hogy Diocletián a maga hóhérait Krisztus nyája 
ellen fölfegyverezze ; megengedte, hogy a hitehagyott Julián 
az elnyomás és csábitás legfortélyosabb mesterségeit gyako-
rolja; megengedte, hogy az izlam, mintegy u j vizözön, Asia 
s Afrika egyházait eláraszsza ; el tűrte, hogy a tévtan , a sza-
kadás, szélesen elterjedt népeket hálójába kerítsen: szintúgy 
megengedte azt is, hogy a mostani miveltség székhelyein eg 
megvesztegetett világfelfogás hatalommá váljék, s hogy az 
minden olly vágyaknak, mellyek az embert a föld felé vonják, a 
jogosság csábitó színét kölcsönözze. De mindenkor és minden 
időben megtartotta a sziklát, mellyen az anyaszentegyház 
van alapitva ; s a pokol kapui mit sem tehettek ellene : mint 
nem is fognak soha tehetni. Hozzá, az erős, és hűséges Is-
tenhez emeljétek föl fejeteket szeretett munkatársaim az Ur 
müvében, drága örököstársaim Krisztus Ígéreteiben ! Benne 
bizzunk, és nem fogunk megszégyenülni. Amen." 

FRANCZIAORSZÁGr. Parisból táviratilag tudósittatik 
a bécsi hivatalos lap , jan. 30-dikáról, a ,Moniteur' e napi 
számának tartalma felől. A franczia kormány hivatalos lapja 
egy császári rendeletet hoz , mellynél fogva a ,L' Univers' 
lap , a belügyi minister előterjesztésére elnyomatik. Okául ez 
eljárásnak az hozatik föl: hogy ,a nevezett lap egy olly val-
lási pártnak szolgált orgánumul, mellynek követelései az ál-
lamtörvényekkel napról-napra nagyobb ellentétbe jÖvének; 
hogy e lap folytonosan arra törekedett , miszerint a franczia 
clerus fölött uralkodjék, a lelkismereteket zavarba hozza, az 
országot fölizgassa, az egyház és polgári társaság alapjait 
aláássa ; hogy a Francziaország legrégibb nemzeti hagyomá-
nyai ellen viselt eme háború, a religióra nézve veszélyes és 
compromittáló volt : miután a franczia clerus a sz. szék iránti 
tiszteletteljes hódolatát mindig meg tudta a hazafiúi köteles-
ségekkel egyeztetni ; hogy a nevezett lap polémiája mély szo-
morúság tárgya, valamint a papság-, ugy minden jó állam-
polgárra nézve ; hogy az általa ujolag életbe léptetni kivánt 
tanok nem ujak Francziaországban, s azokat a régi franczia 
monarchia mindig erőteljesen ostromolta: miben őt ollykor 
hires püspökök is gyámolitották ; és a császár nem kevesebb 
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buzgalmat fog, mint elődei, tanusitni a nemzeties hagyomány 
által szentesitett emez elvek védelmében.' Ekkép véli a franczia 
kormány egy olly lap elnyomását indokolhatni, mellynek 
egyedüli vétke, hogy a pápai tekintély és sz. szék jogai mel-
lett mindvégig erőteljesen küzdött; nevezetesen utolsó, jan. 
29-diki számában , az ő szentsége által, a visszautasított csá-
szári ajánlatok tárgyában, a franczia főpásztor okhoz intézett 
körlevelet közölte; mellyben a kereszténység atyja előadja az 
őt illy eljárásra birt okokat. — A ,Constitutionnel' pedig azt is 
tudat ja , még pedig félhivatalosan, hogy miután ő szentsége 
III . Napoleon tanácsát el nem fogadta : ,Francziaország köte-
lessége véget ért.' Mintha Francziaországnak minden tarto-
zása a catholicismus és ennek feje iránt abban határozódnék, 
hogy a pápának olly tanácsokat adjon, minők a dec. 31-diki 
levélben foglaltatnak ! Egy igazán kath. fejedelem- és ország-
nak más kötelességei is vannak az egység középpontja iránt, 
mellyek soha sem érhetnek véget. Vagy csakugyan azt kei-
lend Roma őrétől kérdeni egykor : ,Mit tettél atyáddal ?' S 
azért haragudott meg olly igen a ,L' Univers'-re, mivel e kér-
dést előlegezni merte ? Sokan ez eljárásban máris a sz. atya 
ellen megkezdendő nyílt ellenségeskedés előjelét lá t ják, és 
fájdalom! aligha csalódnak. 

I R O D A L O M . 
,RECENS 10 LIBELLI INSCRIPTI : Le Pape et le Congrès 

Parisiis vulgati, adumbrata a Francisco Milasinovic , Metr. 
Ecclesiae Zagrabiensis Canonico. Idibus Januarii , Anno 
1860. Zagrabiae, I860.' 8-r. 48 1. Ára, fűzve 40 kr. a. é. 

Szerző az ismeretes franczia röpirat pontjai t , előrebo-
csátván kivonatban, egyenkint veszi vizsgálat alá, s alapos 
észrevételek kiséretében, rendre megczáfolja. Előadása tö-
möt t , és mint a tárgy kívánja, erőteljes: nyelve élvezetet 
szerzőleg ékes. Például néhány idézet álljon. A franczia szer-
zőnek azon javaslatára, mellynél fogva a pápa a fejedelmi 
.méltóság külszinét megtartván, az uralkodói hatalom minden 
eszközeitől megfosztatnék, (állítólag, hogy annál nagyobb 
legyen az irányábani tisztelet ! „Restabat adhuc dicere, ma-
ximum eum futurum principem terrenum, si nullum habuerit 
principatum !) ekkép válaszol a recensens : „Inanissimum est 
urgere rem, ut existât, quae suopte vitio concidit, partiumque 
naturae suae substantialium conflictu eliditur. Quid autem 
magis laborat vitio absurde secum ipso dissensionis, ne dicam 
stultitiae, quam, ut Pontiiicem universale morális auctoritatis 
fulcrum pro securitate omnium principum constituas, ponere 
in illo potestatem civilem, media vero ad procurandum suae 
civitatis finem necessaria ab eo auferre ? Legislationem, co-
dicem, tribunal, magistratus, legatos, arma, militem ex civili 
Papae regimine expungere non minus inane es t , quam e pa-
pyro et spongia construere grande palatium, quod sua stabi-
litate ventis, pluviis, tempestatibusque insultet, ac una morale 
cunctorum principum palladium tegmine suo defendat. Quid 
magis confligit, quam exornare Pontiiicem maiestate, iuribus 
vero nativis exuere ? velle constituere independentem, et si-
mul legitimi patrimonii possessione deturbare, in urbis unius 
claustra compingere, iuste defensionis facultate prohibere, 
alienigenarum patrocinio, gratiae, arbitrio tamquam inopem 
pensionarium obnoxium reddere ? socium facere politici foede-

ris , et ne seu ipse, seu ditionis propriae cives ulla politicae 
vitae specimina vel signa edant , imperiose obstringere ? Quis 
idmodi consilia non perspiciat esse vanissima ? Quis non im-
peritiam rideat ? Et si consideret, in quem facinus committen-
dum proponitur: quis non proiectam impiamque execretur 
audaciam ? Quum iustitia exigat suum cuique tribuere, ipse-
que auctor libelli non adducat in controversiam, provincias 
in Congressu 1815. expressas veram Pontiilcis titulo patri-
monii S. Petri eűícere proprietatem : quo, quaeso, iure hae 
vero domino abiudicari, eoque invito in alium transferri pos-
sent ? Num quia alter ipsas appétit, quia fraude et dolo popu-
lum conturbavit, quia possessionem invasit ? Si hac norma 
ius deíigitur, tum enimvero avari, fures, latrones in omni 
foro non modo crimine absolvendi erunt , verum etiam ut 
exempla iustitiae ubivis praelucebunt. Num quia populäres 
ditionis rebellant et parere nolunt ? Si istud probas, aut feras 
legem, qua cunctis principibus rebelles et coniurationis reos 
in ius vocare prohibeas , aut istam restringendi territorii pa-
palis causam fateare iniustam. Vel fortene ratio libertatis 
nationalis tuendae deposcit, ut Pontiiici, qui nulli nationi ad-
scribi, sed omnium pater esse debeat, subjectos hucadusque 
populos adimas ? Pone hoc : qua deinde iuris aequitate in his 
libertatem nationalem defendes, in romanis autem civibus 
vitam plane nationalem exstingves ? Pone hoc : et pari iure 
omnes e diversis nationibus conflatos principatus seculares 
dividas ; pari iure Galliae Alsatiam, Lotharingiam, et quid-
quid ad Rhenum possidet, et quidquid in statu Alge-
riano armis occupavit, manibus extorqueas est necesse. 
Quocunque demum aspicias , nusquam invenies, iustam cau-
sam attenuandi ditionem papalem, verum potius agno-
sces : iniuriam fore in coelos clamantem, diminuere sa-
crum illud patrimonium, e quo tot pauperes stipem perci-
piunt , tot splendidissima Dei templa nitent , tot barbaris 
gentibus fides annunciatur. Non igitur ex hac redituum vena 
thesaurus Papae , ut auctor ait, impletur, et nomen obscura-
t u r , verum causa religionis, salus hominum, gloria Supremi 
Numinis amplificatur. Quae omnia uno ictu, vel calami ductu 
prosternere, hoccine inficiaberis esse iniustitiam longe crude-
lissimam? Quid illud est, oro te, qualem speciem iustitiae 
praefert illud, quod auctor libelli statuit : Pontifici cautum 
esse arma et militem habere, quia sangvis nomine illius fu-
sus offenderet misericordiam Dei, cuius ipse legátus est apud 
homines ? Si lege naturae cuilibet mortalium, nec Pontifice 
excepto, ius competit occidendi iniquum vitae aggressorem 
salvo moderamine inculpatae tutelae, quo legis fundamento 
Pontifici tamquam principi civili facultatem detrahas, suam 
suorumque civium moralem personam vi armata contra quem-
libet hostem defendendi, praesertim si laesio modis leniori-
bus declinariac anteverti nequeat? Misericordia divina, cum 
sit iustitia temperata , id vetare non potest. Alioqui cum le-
gátus eius apud homines Pontifex si t , ceteri seculares prin-
cipes asseclae esse debent; omnibus enim dicitur: Estote 
miséricordes. sicut et pater vester coelestis misericors est. 
Die ergo mihi, quo iure ceteri cliristiani principes alunt mili-
tem , capessunt arma, belloque saepenumero sine iusta causa 
indicto nationes alias in libertatem vendicare pergunt , alias 
sibi subiugant ? Adfirmat libelli auctor, Pontificem futurum 
socium foederis italici, foederato milite protegendum. At enim 
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quando foederatus miles socium foederis defendet , aliqua 
par te nomine illius sanguinem profundet , quo facto divina of-
fendetur misericordia. Quod cum nefas sit committere, Ponti-
fex debebit dicere foederato militi : Reconde gladium tuum 
in vaginam. Hoc pacto Pontifex una cum civibus romanis in 
disciplinam monachicam redactus manebit sine legum codice, 
sine magistratu, sine iudice, sine aerario, sine vita politica, 
sine ope humana, princeps civilis nomine, vasallus re. Cui 
consimilis est ista prudentia politica nisi veteri exemplo Pi-
lat i , qui volens Christum insontem constituere, nec tamen 
ferocientem populum iudaicum oifendere, exuit Christum ve-
stibus, corona spinea pro diademate, arundine pro sceptro in-
signitum populo produxit illudendum: Ave rex Judaeo-
rum !? . . . " (Vége köv.) 
,CHRISTKATHOLISCHE SCHULKATECHESEN zum Ge-

brauch für Katecheten , Lehrer und Erzieher , von Dr. 
Anton J a r i s ch . III. Bde. Wien , I860.' 

E czim alatt jelent meg imént Bécsben (Mayer könyv-
kereskedésében) e mii; melly, minthogy egy, e részben jár-
tas és tekintélyes férfi tollából folyt, talán nagy elterjedést 
igényelhetne ; annál inkább, mert a ,Kath. Litteratur-Zeitung'-
nak mult év végén megjelent , 45-ik számában, az ezen mű-
ről szóló tudósító, azt nagy dicséretekkel halmozta el. Jólle-
he t azonban a ,Kath. Litteratur-Zeitung' ez évi első számában, 
egy más tudósitó, visszavonta is pár hét előtt az előbbeni tu-
dósító által kimondott dicséreteket ; fölhozván egyszersmind 
az ebben előforduló nagyobb hibákat : még sem tart juk fölös-
legesnek hazánk kath. lelkészeit, és átalában mindenkit, ki 
a nevelés bokros pályáján zarándokol, figyelmeztetni, hogy 
ha ezen munkát még eddig meg nem szerezte, azt ezután se 
tegye. Térjünk tehát a könyvre át. Különben tudós szerzője a 
munka czimlapján ekkép szól : ,Zum Gebrauch für Katecheten, 
Leh re r , und Erzieher.' Tehát olly könyv akar ez lenni, mely-
lyet a lelkészek, hitelemzők, tanitók, és nevelők mintegy 
iránytüül használjanak; mellynek tanait a nép- és ifjúságnak 
adják elő : holott a ,pabulum doctrinae sanae' sok helyt elfer-
dített alakban jön elő benne. A nyelv és előadási modor 
ugyan szép ; de mit használ mindez, ha az ember gyakran 
találkozik Dogmatica-, s Moralisba vágó hibákkal? Ugy látszik, 
hogy a t. szerző ur már régtől nem forgatta ezeket, s különö-
sen a kath. morálra nézve uj törvényeket , u j parancsokat 
akar életbe léptetni. Állításom bizonyítására felhozok néhány 
példát : I. K. 14. 1. ezt olvassuk : ,Miután Isten a bün követ-
keztében megbüntetett embereknek Megváltót ígér t , egy-
szersmind lelkismeretet is ada sziveikbe.' Ezt tagadnunk kell : 
előbb is megvolt már lelkismerctök. Éva cselekvési modora 
mutat ja ezt. 16.1. ,Minthogy az első emberek az ördög taní-
tását meghallgatták, mi is velölc együtt elvesztettük elménk 
világát.' Kiki tud ja , hogy ez Luther tana, ki az embert lelki 
ereire nézve 1 a p i s-nak, t r u n c u s-nak nevezé. A kath. egy-
ház azt taní t ja , hogy az eredendő bün ugyan elménket, és 
átalán véve lelki tehetségeinket elgyengité : de nem, hogy 
azokat egészen elvesztettük. 46. 1. Mi a sz. a tya, vagy egy-
házi író ? Erre Dr. Jarisch ur igy felel : ,Az apostolok utó-
dai t , kik az apostolokkal, vagy ezek legközelebbi utódjaival 
voltak közlekedésben, és ott voltak, midőn ezek az Isten igé-

jét h i rdet ték, és azokat egyszersmind följegyezték, ezeket 
nevezzük mi sz. atyáknak, vagy egyházi íróknak.' Szerző sze-
rint sz. Jeromos, sz. Ágoston, sz. Ambrus, és mások nem is 
volnának sz. atyák. Igy már azután hová j u t u n k ? 99.1. ,Min-
den kath. keresztény fölveheti a szentségeket a hányszor 
akarja.' Minden iskolás gyermek meg fogja mondani, hogy a 
keresztséget, bérmálást , és egyházi-rendet nem lehet ismé-
telni. Másutt meg igy szól : ,Minden kath. keresztény tarto-
zik a szenteket tisztelni, s azokat segítségül hívni (müssen 
anrufen).' Szerző itt többet mond, mint a tridenti sz. zsinat '). 
II. K. 27. 1. ,Az egyszerű fogadásoktól a gyóntató atya föl-
oldhat.' Ugy tudjuk , hogy csak a püspök. 57. 1. ,Lehet e 
rossz bizonyítványt adni ? Nem. Es miért nem ? Mer t nem 
szabad más becsületét (!) elrontani.' Örülhetnek a hanyag ta-
nulók, és rossz szolgák, ha ezt egy előljáró mondja. 89.1. 
,Nagy vétek az, ha a keresztény a sz. mise alatt szórakozott.' 
Ki fog akkor az egyházba menni merészelni? Legjobb is 
lesz ugy honn maradni. De ezen uj morálra nem tudom, mit 
szólna sz. Alphons. A 68—91. lapig szerző a böjtről igen ho-
mályosan és zavartan szól; igy például a 90. 1. azt mondja, 
hogy: ,kettős böjti napokon este mit sem szabad enni.' Ezt ta-
gadjuk. Az egyház mindig megengedte az úgynevezett ,refe-
ctiót.' A 109.1. szerző a halálos vétekről nem beszél tüzetesen 
és alaposan. Igy szól ő : ,Több neme van a halálos véteknek; 
illyenek : 1. A hét fő bün. 2. A kilencz idegen bün. 3. A Sz.-
lélek elleni hat bün. 4. A négy égbekiáltó bün. A jónak elha-
nyagolásából eredt bűnök, és a szokás-szülte bűnök (Ge-
wohnlieits-sünden).' Ugy szól itt szerző, mintha ezeken kivül 
nem is volna halálos vétek. Alaposabban és értelmesebben 
kellett volna ezt előadni : mert az itt elősorolt bűnök is lehet-
nek bocsánandó bűnök ; sőt Istennek hála, talán legtöbb eset-
ben azok, az egyes személyekben. III. K. 2. 1. .A láthatatlan 
malaszt, mellyet mi a szentségekben nyerünk, midenkor a 
megszentesitő malaszt.' A bérmálás , egyházi-rend, és házas-
ság szentségeiben nem. 4. 1. , A keresztség, és bűnbánat szent-
ségét tulajdonképen csak azok vehetik föl, kik halálos vétek-
ben vannak.' Pedig épen a jámborabb katholikusok szoktak 
leginkább, és gyakrabban a bűnbánat szentségéhez járulni. 
32.1. ,Mi a nagy-mise ? Az, mellyet egy, vagy több áldozár 
mond, és legünnepélyesben ül meg.' 47. 1. ,Minden vétek, 
mellyet az ember öntudattal és akarattal visz végbe, halálos 
vétek ; mert szokásos bün' 2). 78. 1. ,Az áldozárok három osz-
tályból állnak ; vannak 1 ) főáldozárok, 2) áldozárok, 3) clericu-
sok, vagy az áldozári hivatalban segédek; és ezek: a szerpapok, 
al-szerpapok, és a kisebb rendűek.' Hogy ezek mind áldozárok 
(Priester) , azt még soha sem hallottam. Az itt fölhozott he-
lyekből Ítéljen a t. olvasó. Ugy gondolom, hogy maguk e he -
lyek is eléggé igazolják fön kimondott í téletemet; s hihetőleg 
Dr. Jarisch urat is figyelmeztetni fogják (mint a ,Kath. Litte-
ratur-Zeitung'-ban is föl volt emlitve), hogy ha valamit irni 
akar , jobban meggondolja mit í r , ha csak eddigi jó nevét 
végkép nem akarja kitenni veszélynek. K. L. 

') , B o n u m , atque u t i l e esse eos (Sanctos) suppliciter invo-
care.' (Sess. 25. Deor. de invoc. SS.) 

2) Minden jó morálban megtalálhatta volna szerző , hogy a ha-
lálos bünhez következő három foltét kívántatik : 1. Materia gravis ; 2. 
advertentia plena; 3. consensus plenus. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



Csendes sz. mise Karácson éjjelén. 

PESTEN, Februarius 4. 10 . I Félév. 1860. 

RKLIGI ( X 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint ké t szer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Csendes sz. mise Karácson éjjelén. — Karácson éj je lén, éjfél után , egye temes a ki-
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból, Olasz- és vétel az egyetemes szabály ellenében ; hogy felmu-
Francziaországból. - Irodalom. t&th&tik a szent mise-áldozat, nem csak, de 12 óra 
============================^ lefolytán három. E kivételt, Alcuin Raban 2 ) , 

Strabo 3 ) , s Amalár 4) szerint Telesphor, mások sze-
rint I. Julius pápa tette volna ; legalább Gratián gy üj-

Csekély tárgyról látszanánk szólani, ha feled- teményében : „Nocte sancta Nativitatis Domini Sal-
nők, hogy a szertartási egységben, szent hitünk vatoris Missas celebrent presbyteri, et hymnum an-
egysége a legalkalmasabban feltűnik, hogy ez a ro- gelicum in illis solenniter decantent; reliquis tempo-
mai szent szék nehéz gondjainak egyikéhez tartozik, ribus non esse Missas celebrandas ante diem" 5), elő-
s Péter utódainak annyi fáradalmaiba kerül t , hosszú fordul. Beleth, az éjjeli, s a három sz. misét kötele-
századokon át. Kicsinységekben nehézségeket va- zőnek tartotta; s lehet, hogy a falusi lelkipásztor, 
dászni látszanánk, ha ezt a régi jog- és erkölcs-taná- kinek segédje nincs, nagy botrányt követne el , ha 
rok , s legújabban a szertartásokról nevezett bibor- éjjel, vagy nappal, tehát háromszor nem misézne: 
nok-gyülekezet komoly megfontolás-, nagy terje- más esetekben senki sem vétkezik, ha előjogával, 
delmü tudományos megvitatásra nem méltatták vol- kapott engedélyével nem él; mint a nép is az egy-
na. — „Szabad-e Karácson éjjelén csendes szent mi- házi parancsnak eleget tesz, ha azon napon egy szent 
sét mondani?" — „Lehet-e az ellenkező szokást, bár üsisét hallgat, éjjel, vagy nappal. 
hol uralkodnék is,jogosnak mondani?" Ez, értekezé- Az emiitett ,Nocte sancta' canon megadja az en-
sünk tárgya. gedélyt az éjfél utáni sz. misére; hanem énekes, vagy 

A nyilvános isteni tiszteletnek, kivált a sz. mi- csendes misére? és ha énekes misére, valljon nem 
se-áldozatnak, minden legparányibb része olly tüze- egyszersmind csendes misére is? világosan nem szól. 
tesen van kiszabva, hogy ez iránt az önkénynek, íme az ösvény, mellyen a tudósok véleménye ,mel-
vagy önvéleménynek semmi részt sem akar az egy- lette s ellene'járhatott . A canon-értelmezők egyike 
ház hagyni. Egyedül az áldozás a szent mise-áldo- azonnal hozzátevé a glossát: „missae celebrentur, 
zatnál azon perez, midőn az egyház mintegy tiszte- una ante diem . . . secundadum diescit. . . tertia in die." 
letteljes csudálkozásban visszahúzódik, hogy ami - (Lit. b.) A mise-könyv rendezője is oda tevé: „ad 
séző maga, szive s lelke jegyesének az ajtatos vá- primam missam in nocte", „ad secundam missam in 
g y a k , hála, s jó szándék adományait felmutassa, a aurora ' , „ad tertiam missam in die." Ezzel a kivétel 
titkos egyesülést keblének mélyében ünnepelje. és adott engedély értelme megszabatott: hajnal előtt 

A kötelező szertartások egyike a szent mise-ál- csak egyet szabad mondani; kettőt, vagy mindhár-
dozat ideje: „ab aurora usque ad meridiem", és pedig mat mondani tilos. De millyet? énekest, vagy csen-
,sub gravi' Átalános a tudósok véleménye, hogy dest? Ez még kérdés. 
még a püspök is, kinek a szent mise-áldozat körül A canon szavai: „et in illis hymnum angelicum 
a helyre nézve annyi előjogai vannak, csak ,e gravi solenniter decantent", nagy sz. miséről szól. Tehát 
causa', például utazás esetében, misézhet hajnal előtt: midőj^engedélyt ad hajnal előtt misézni, nem mond-
más pap semmikép; ha csak nem a jogos engedelem j a , hogy a csendes sz. mise tilos; midőn a két vagy 
mellett, vagy pedig olly zárda-templomban, hol a három énekes szent misét hajnal előtt félmutatni 
hajnalelőtti misék szokása, vagy ősisége, vagy nyert 
engedelem miatt jogossá lett. t ) D e d i y 0 f f ^ , i n N a t l v l t _ L . 2. de instit 

Cleric, c. 31. — ») De rebus Eccl. c. 21. — 4) De Eccl. Oflic. 
0 Corresp. de Rome. 1851. oct. 14. sz. 79.1. 380. 1. 5. c. 41. — s ) Dist. 1. de consecr. 47. 
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t i l t ja , nem mondja, hogy akkor három csendes sz. 
mise tilos. És valóban, Rodriguez bibornoknál olly 
véleményre akadtunk, hogy három nagy sz. misét 
hajnal előtt mondani bün; de nem vétkezik, a ki há-
rom csendes sz. misét mondana Nincs érdekünk-
ben, figyelmeztetni, hogy a tudós bibornok vélemé-
nye , mint egy pusztai füz , árva magányosságban 
hajladozik; a mi kérdésünk nem, hogy hármat , de 
szabad-e egy csendes sz. misét hajnal előtt mondani 
Karácsonkor? Suarez 2) , Reginald 3) , a két Lugo 
Abreu 5 ) , Nugnus, és többek, a canonra, a szokásra, 
s más érvekre hivatkozván, olly biztosnak állítják 
a csendes sz. misére az engedélyt, hogy a tagadó vé-
leményt, mint helytelent, ,improbabilis'-t elutasítják. 

Ki mert volna, ki merne mai nap is, illy fé-
nyes tekintélyek ellen sikra szállni? Kevés az eset, 
hogy valaki Suarezt, és a két Lugót, a tudomány 
mérlegén ellensúlyozza. Nem is kisértenők meg, ha 
ezeknél súlyosabb érvekkel terhelve nem ülhetnénk 
le a mérőbe. Kisértsük tehát meg, az ,improbabibilis' 
szónak, melly a tagadásra üttetett, első szótagját le-
horzsolni. A kivétel gyűlöletes t á rgy ; rendesen szi-
gorú érteményezésü : már pedig a canon ,Nocte san-
cta', énekes-misére ad engedélyt ; nem lehet tehát a 
csendes misére átvinni. Sokszor az egyház énekes-
misét engedélyez; de tiltatik a csendes mise:például 
Yotivae, aut requiem in duplicibus. Sőt a canon szer-
zőjének eszében sem volt, nem is lehetett, a csendes 
sz. mise ; mivel XIV. Benedek szerint 6) a Gíloriá-t a 
papok csak Húsvétkor énekelhették; midőn tehát olly 
miséről szól, mellyben „Gloria" énekeltetni paran-
csoltatik, a püspök által mondandó szent miséről 
szól; a ki mindig, kivált illy ünnepen, papjainak se-
gédszolgálata mellett ünnepélylyel misézett. Az „ora-
torium privatum"-ban csendes sz. mise mondatik ; 
Karácson pedig azon ünnep, mikor illy helyen tilos 
a sz. mise; s tüzetesen tilos az éjféli sz. mise: ugy 
hogy , habár a betegek kápolnájában megengedtet-
nék is a sz. mise nappal, soha sem szokott megen-
gedtetni éjfélkor 7). Valljon csak azért, hogy semmi 
sz. mise ne mondassák? vagy mivel csendes sz. mi-
sére engedélyt adni az apostoli széknek, honnan e 
szokás eredt, és nyugaton elterjedett, soha eszébe 

* 
J) Summa. 1. parte. c. 247. n. 6. A Correspondence de 

Rome által idézve, 1848—49. p. 26. — 2) Comment, in S. 
Thom. 3. part. Sect. 80. — 3) Praxis. 1. 29. n. 174. — 4) De 
Missa. c. 5. 9. 6. — De Euchar. dist. 20. Sect. 1. — 5) Instit. 
paroch. 1. 4. c. 14. — «) De Sacr. Missae, 1. 2. c. 4. — 7) 1607. 
nov. 17-ről tagadó válasz adatott Romából. Corresp. de 
Rome. p. 35. 

sem jutott. Hason állhatatosságot találunk, az egy 
énekes sz. mise után, többi kettőnek csendbeni el-
mondására vonatkozó kérvények megtagadásában. 
A válasz mindig tagadó volt. Pignatelli- *), Merati- 2), 
s Cavalierinél 3) olvassuk, hogy a sz. Károly mo-
nostorának szerzetes atyái esedeztek : „ut liceat post 
cantatam primam missam alias duas immediate cele-
b r a r i — Et S. Congr. respondit nullo modo licere, sed 
omnino prohiberi" 4). Valljon énekes, vagy csendes 
misére kérvényeztek? A ,celebrari' szó, melly a 
„cantata" után áll, és az ügy méltányos felfogása, ja-
vasolja, hogy csendes misét értettek legyen a szerzetes 
atyák , s ugyanazt a bíbornoki bizottmányi testület 
is. E válasz nem levén elégséges, más szerzetesek, 
szokásaikra hivatkozván, a bíbornoki testület előtt 
védték szokásaikat; mások pedig éjféltől hajnalig 
mind a három sz. misét énekelve mondták. Azoknak 
válaszolá a congregatio : ,,Non esse permittendum. 
Nihilominus nonnulli reguläres asserentes hoc licere 
suplicarunt audiri, et S. Rit. Congr. ipsis auditiscum 
procuratoribus et advocatis, ad relationem Emi. Pal-
lotti stetit in decretis, et respondit iterum, prohiben-
dum esse sacerdotibus media nocte. Ita decrevit, et 
servari mandavit die 7. Dec. 1641." 5); ezeknek pe-
dig, 1642. maj. 30-ról: „ritus novos non introdu-
cere" 6). Alig mult el 24 év, miután az apostoli szék 
az első kérvényezőket az egyetemes törvényre, „ab 
aurora ad meridiem" utasította; 1675-ben jött ket-
tős kérdés : „An post mediam noctem Nativitatis Do-
mini , ante tarnen auroram, possint simul celebrari 
très missae privatae? 2. An sacerdos, qui in dicta 
nocte celebravit missam solennem, possit imme-
diate celebrare privatim reliquas duas missas, vel 
potius debeat exspectare auroram?" A rá követke-
zett évben, nov. 14-én válaszul adatott: „S. C. ad 
utrumque dubium respondit negative, utpote praxi 
universalis Ecclesiae conformi Romanae magistrae 
contrarium" 7). A luccai káptalannak pedig 1681-ben 
igy válaszolt: „Inhaerendo aliis resolutionibus circa 
celebrationem trium missarum, alias editis, et sig-
nanter sub die 7-ae Decembris 1641. iterum decla-
ravit S. R. Congr., non esse permittendum usum in-

]) Tom. 7. consult. 25. — 2) Index decret. Missae, n. 
282. — a) Tom. 4. c. 4. Corresp. de Rome, p. 26. — 4) Gar-
dellini, Tom. 1. n. 1172. p. 347. — â) Gardellini, Tom. 1. n. 
1213. p. 355. Hitelesebb, mivel szabatosabb gyűjtemény Ca-
valieri-, s Meratiénál. — c) Corresp. de Rome. p. 26. Igy a 
Causa Januen. (Genua.) 5. Sept. 1668. Tom. 2. n. 2300. p. 
258. Corresp. de Rome, p. 144. — 7) Bituntina czim alatt. 
Gardell. n. 1244. 
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troductum a nonnullis canonicis et presbyteris eccle-
siae cathedralis Lucanae celebrandi très missas pri-
vatas immediate post decantatam missam solennem,sed 
omninoprohibendum hac die 22-aNov. 16'81" 
Ezt a ,Senensis' ügynek czime alatt , minden vissza-
élésnek, sőt a kérvényezésnek is véget vetni akar-
ván, mart. 23-án, 1686-ik évben, minden egyes egy-
házra, vagy szerzetes-rendre kiterjesztette: „Ligát 
omnes reguläres, tum ordinum mendicantium, tum 
congregationum monachalium, tum etiam patrum 
societatis Jesu, tum omnes cuiuscunque instituti, etiam 
speciali mentione nominandos" 2). 

A felhozott érvekkel az emiitett tudósok véle-
ményét, melly szabadnak mondja a csendes sz. mi-
sét, eldöntöttnek nem mondhatjuk; de hogy az em-
iitett vélemény nem egyedül probabilis , hanem el-
lenkező is , legalább hasonlag probabilis, az kétség-
kívüli. A fő támpont, a ,Nocte Sancta', félre vona-
to t t , az uralkodó szokás, melly a tudósoknak olly 
biztos vezérfonalat látszott adni, mint visszaélés, és 
letiltandó szokás adatik elő. Ha a szertartásokról 
gyűlésező bíbornoki bizottmány nyíltabban nem szó-
lalt volna fel, mondhatnók, hogy a csendes sz. mi-
se a tanodák padjain vitatárgy maradt volna: mivel 
tüzetesen nem tiltatott le ; s i g y , vagy egyesek be-
látására , vagy a megyés-püspökök nyilt, vagy hall-
gatag rendelkezésére hagyatottnak ismertetnék. A 
romai bizottmány nem hirdeti az egész világra az ő 
válaszait; mivel föltételezi, hogy az egyetemes tör-
vény a sz. mise idejére nézve : „ab aurora usque ad 
meridiem", mindenütt megtartatik ; s az adott enge-
dély szélesebbre nem tágittatik. Találunk azonban a 
többször idézett Grardellini munkájának 5-ik köteté-
ben (4255. sz., 120-ik lapon), ,Aretina' ügy czime 
alatt , illy kérvényt: „Porrecto S. R. C. nomine Ar-
chipresbyteriecclesiae collegiatae lociTrajani dioece-
sis aretinae, supplici libello pro resolutione sequen-
tium dubiorum: 1) an in nocte Nativitatis D. N. J.C. 
liceat unicuique sacerdoti ante auroram celebrare 
Missam privatam absque indultu sedis Apostolicae in 
casu. Et quatenus negative: 2) An contraria praxis, 
ubi introduci vellet, vei iam esset introducta decla-
randa sít abusus,et directe opposita legibus Ecclesiae, 
i t a , u t p e r Episcopum sit abscindenda?" Élesebben 
nem tétethetett föl a kérdés ; sem a válasz kielégítőbben 
nem adathatott. „S. eadem C. audito prius voto unius 
ex apostolicarum ceremoniarum magistris scriptis 

exarato, typisque evulgato, et relationem Emi. et 
Rmi. D. Card. Vicecomitis, rescribendum censuit ad 
primum, non licere; ad secundum, contrariam con-
svetudinem declarandam esse abusum, et episcopus 
curet abscindi. Et ita declaravit, ac servari manda-
vit die 18. Sept. 1781.'' Ez az ügy végleges eldönté-
se; ez a canon ,Nocte Sancta' tüzetes kifejtése; ez 
a véleménynek, hogyaha jna l előtti misére adott en-
gedély csupán csak az énekes sz. misére szoritkozik, 
kétségtelen bizonyítéka; hogy a „reliquas duas mis-
sas" letiltás, nem arra vonatkozik, mintha hajnal 
előtt két , vagy három csendes misét mondani nem 
szabadna : hanem, hogy a csendes sz. misére az en-
gedély soha sem adatott a canonban ; hogy épen 
azért, mivel csendes sz. mise,tiltva van; hogy az el-
lene vágó szokás, visszaélés, mellyet a püspöknek, 
miután a szertartások ügye a romai sz. széknek fen-
tartatott , jóvá hagyni , jogos czimre emelni nem le-
het , letiltani pedig kötelesség, és mint az egyete-
mestörvény-, ,ab aurora usque admeridiem'-ellenest, 
megszüntetni. Igy értjük a nevezett bizottmány leg-
újabb válaszát is a ,Rupellen.' czim alatt adott kér-
vény 15-ik pontjára: ,an in oratoriis publicis (péld. 
a növeldei), seu capellis media nocte Nativitatis C. di-
ci valeat missa etiam sine cantu iuxta regionis con-
svetudinem? Resp. ad 15-um: spectare ad Episco-
pum." Nem, mintha a püspök engedélye mellett le-
hetne sz. misét mondani; mivel ez mindig a romai 
sz. széktől kéretik : de miután engedelem van, és ha 
csendes sz. mise mondatnék, az 1781-iki válasz sze-
rint : „episcopus curet rescindiconsvetudinem." — Is-
mert dolog, hogy Y. sz. Pius, a ,Sanctissimus in Chri-
sto' bullában *) a romai szent szék szertartásaival 
ellenkező szokásokat, kivéve, ha a bullát 200 évvel 
meghaladnák, mind eltörülte; az 1566-tóli szokások 
pedig csak a romai sz. szék által érvényesíttethetné-
nek. Ez pedig, valahányszor kérdés intéztetett hozzá, 
,abusum rescindant Episcopi'-val válaszolt. Nincs tehát 
jogos szokás. Nem tartanok szükségfőlöttinek tehát, 
ha a karácsoni szertartás utasításai közt, az 1781-iki 
válasz is közzé tétetnék a megyei ,Ordo divini offi-
cii' könyvekben; nehogy paptársaink közül néhá-
nyan ugy jár janak, mint egykor magunk is jó hi-
tünkben jártunk, csendes sz. misét mondva Karácson 
éjjelén. Palásthy. 

29. Mart. 1566. 

' ) Gardell. Tom. 3. n. 2820. p. 61. — Gardell. Tom. 
3. n. 2950. p. 130. és Nro. 3499. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POSONY, jan. 30-án. Folyó év első hónapjának 16-ik 

napja veszteséget hozott az itteni sz. Márton püspökhez czim-
zett ft. társas-káptalanra ; mert ezen nap egyik, tüdővészben 
régóta sinylődő jeles tagját, ft. K r e m n i c s k a Tamást, tüdő-
bénulás által elveszté. Született az Istenben boldogult 1794-
ben , jun. 6-án; s igy életének 66-ik évében rogyott össze hal-
hatatlan lelkének igen is gyenge, törékeny hüvelye. Krem-
nicska Tamás életének lefutott pályája annyira hasonlit más, 
hason hivatásu és hasonló körülményekben élt egyházi fér-
fiak pályájához, hogy azt részletezni szükségesnek nem tart-
juk. Működött az Ur szőllejében Bajtán mint plébános ; érde-
meket szerzett magának a főmegye részéről mint esztergomi 
papnövelde-aligazgató huzamos ideig : különösen a papnövel-
deház átépítésénél tevékeny és fáradliatlan volt. Erdemeinek 
jutalmaul előbb posonyi társas-káptalani kanonokká, mult év-
ben pedig, már rokkant testben, sz. Antalról czimzett draveczi 
préposttá lőn kinevezve. Azonban ezen, sok másokkal közös 
életmozzanatokon kivül, találunk a boldogultban egy megbe-
csülhetlen jellemvonást; melly valamint neki különös dicsé-
retére válik, és nevét a késő utódok előtt is a végenyészettől 
megovandja: ugy óhajtanunk kell, bár minél többen követnék 
példáját. Ert jük hangyaszorgalmát, gyenge egészség, és tar-
tós betegeskedés mellett a munkában lankadni nem tudó, ki-
türő állhatatosságát: melly tulajdonok által müveket szerzett, 
minőkhez hasonlókat mások, kik sem tudományra, sem elme-
élre nála alantabb nem állnak, föl nem mutathatnak. Az ,In-
structio Practica Confessarii usibus examinandorum. Per Tho-
mam Kremnicska. Posonii, 1847.' czimü könyv sokakra nézve 
kézikönyv becsével birt ; ,Paraplirasis Psalmorum popularis, 
opera et studio Thomae Kremnicska. Posonii, 1857.' könyve 
pedig annyi legilletékesebb birák, hazánk csaknem vala-
mennyi nagymélt. főpásztorai részéről nyert kedvező Ítéletet, 
hogy annak szorgalmas használását mindenkinek ajánlani kö-
telességünknek tartjuk. Jan. 18-án V i be r József fölszentelt 
háliai püspök, és posonyi prépost ur ő méltósága, az elhunyt-
nak barát ja , vezette a gyászmenetet a köztemetőbe; melly a 
11 év előtt elhunyt Kremnicska János apát , kanonok és vá-
rosi plébános-, Tamásunk testvérbátyjának sirboltja előtt ál-
lapodott meg; hogy egy helyen pihenjen az életben egymást 
szeretett két tes tvér , és várja az igazak feltámadását. Nyu-
godjon békében ! —p— 

TEMESVÁR, jan. 25-én. Az ember természete ollyan, 
hogy a mindennapi dolgok kevésbbé érdeklik ; mig végre min-
den figyelmét kikerülik. Igy áll ez a vallás dolgában is. A napi 
ajtatosságokat mind kevesebb-kevesebb melegség-és áhítattal 
végzi, s a mindennapi jótéteményeket megszokva, majdnem 
szükségnek ta r t j a , Isten részéről, azok nyúj tását : a miért is 
liáladatossága alább száll ; mig végre lelki dermedtségbe esik: 
és ha nincs, a mi őt álmából fölzavarja, nem ugyan ki-, ha-
nem e l h a l benne a vallásosság utolsó szikrája. De e der-
medtséget időszakonkint fölvillanyozza — a m i s s i o . A lelki-
pásztor maga még olly buzgó, s önfeláldozó lehet, pontosan és 
lelkismeretesen végezheti kötelmeit : a missio mégis hatha-
tósabban lendit a vallásosságon ; olly annyira, hogy ő is csak 
rászorul hiveivel együtt, s maga még inkább, ha lelkikép f el-
li j u 1 n i óhajt. — Ebben rejlik azért oka annak is, miért olly 

régi intézmény a m i s s i o a kath. egyházban ; s miért nyer 
korunkban, midőn annyi s olly sokféle ellenség igyekszik el-
tántorítani a liivőket, olly hathatós lendületet. Mert ez ben-
nünket időről-időre hitünkben újra megszilárdítani, és köz-
gyarlóságunk , a jótól elpártolás, és a rosszba visszasülyedé3 
ellen megóvni legalkalmasabb eszköz. E szempontból indulva 
ki megyénk mélt. főpásztora, a hitbuzgóság fölelevenitésének, 
terjesztésének és mindinkábbi megszilárdításának leghatha-
tósb eszközét, a m i s s i ó t karolta föl ; és egyházmegyéje pap-
ságához intézett körlevelében melegen szivére köté ennek, a 
missiók ápolását. Vezércsillaga e fölszólalásban a s z e n t s é -
g e s a t y a , kinek a missióról szóló szavait emiitett körözvé-
nye élére tűzi ; mellyek is következők : „Mivel pedig az alkal-
mas egyének által tartott missiók szerfölött elősegélik a hit 
és vallásosság szellemének a népben fölébresztését, s alkal-
masak annak az erény és üdvösség utjárai visszavezetésére : 
különösen óhaj t juk, hogy ismételve tartassátok meg megyéi-
tekben. És valóban kiérdemlett, legnagyobb dicsérettel hal-
mozzuk el mindazokat, kik közületek ez annyira üdvös intéz-
ményt , a sz. missiót megyéjekben behozták ; mellyből hogy 
Isten kegyelmével bő gyümölcsöt arattak, szivből örvendünk." 
(Ad Eppos Austriae, ddo. 17-ae Mártii , 1856.) „Szentséges 
atyánk, szól a főpap, IX. Pius szavai ezek ; kinek szájával szól 
a püspökökhez : „pascite, qui in vobis es t , g regemDei" ; s 
ez intéshez ama szavak mintegy értelmezésként vannak adva : 
kijelelvén a módot, melly a lélek üdvének keresésében a leg-
több s legüdvösb gyümölcsöt termi." Hogy azonban ne csak 
szóval látszassék fölkarolni e sz. ügyet , hanem tettleg is elő-
segélje: azon költségek fedezésére, mellyek a missiók tartá-
sánál kerülhetlenül előfordulnak, 2000 p.frtnyi alapitványtő-
két adott a ft. káptalan kezelése alá ; mellynek kamataiból az 
é v e n k i n t a megye más-más részében tartandó missiói ki-
adások fedeztessenek. Hogy pedig ohajtott siker arattassék, 
és a missiók üdvös eredménynyel tartassanak, többi között 
rendelni méltóztatott : hogy a plébánosok, szabad akaratuk és 
józan belátásuk szerint, folyamodjanak a missionak plebaniá-
jokban leendő megtartásaért; s hogy missio alkalmával a sok 
népség összeesődülése zavart ne okozzon, a körülfekvő fal-
vak hiveinek meg fog liatároztatni a nap , mellyen megjelen-
jenek; melly esetben ámbátor óhaj t ja , miszerint a községi 
hivek saját lelkészeiktől körmenetileg vezettessenek a missio 
helyére : mégis rendeli, hogy a honmaradtak lelki ellátás 
nélkül ne maradjanak; továbbá, hogy a gyónók sokasága mi-
att épen a mi legfőbb a missióban, a gyónás fölületesen ne 
végeztessék : az összesereglett lelkészek segíteni kötelesek ; 
és ez esetre „a reservatis absolvendí" hatalmat nyerendnek ; 
— hogy a lelkészek maguk is lelki megújulásukat végezzék a 
sz. gyónás által, és igy : „quod illis (fidelibus) verbo svadent, 
exemplo persvadeant"; végre hogy a missio m e g ú j í t á s á t 
(renovatio), a lelkészek egymásnak segédkezet nyújtva végez-
zék : e módon fölelevenítvén, és megujitván a missio alkalmá-
val tet t fogadásokat, és erős szándékot az élet jobbítására 
nézve ; miután azok idővel lankadnak ; és ha föl nem frisittet-
nek, egészen is elenyésznek ; következésképen a missionak is 
az örök üdvösségre czélzó hatása megsemmisülne. — Adja 
Isten bő áldását e szent czélu buzgóságra; hogy örömmel 
mondhassuk az e r e d m é n y r ő l : Isten fizesse meg ez üd-
vös rendelmény szerzőjének! 
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OLASZORSZÁG Az ő szentsége által január 19-én ki-
bocsátot t , és valamennyi patriarchák-, primások-, érsekek- és 
püspökökhez intézett körirat következő : 

„Venerabilibus Fratribus Patr iarchis , Primatibus, Ar 
cliiepiscopis , Episcopis , aliisque locorum ordinariis gratiam 
et communionem cum Apostolica Sede habentibus. 

P i u s PP . IX. 
Venerabiles F r a t r e s , salutem et Apostolicam Benedicti-

onem. Nullis certe verbis explicare possumus, Ven. Fratres , 
quanto solatio, quantaeque laetitiae Nobis fuerit inter raa-
ximas Nostras amaritudines, singularis ac mira ves t ra , et íi-
delium, qui Vobis commissi sun t , erga Nos et banc Apostoli-
cam Sedem fides, p ie tas , et observantia, atque egregius sane 
in eiusdem Sedis iuribus tuendis , et iustitiae causa defenden-
da consensus, alacritas, Studium et constantia. Etenim ubi 
primum ex Nostris Encyclicis litteris die 18. Junii superio-
ri anno ad Vos datis , ac deinde ex binis Nostris Consisto-
rialibus Allocutionibus cum summo animi vestri dolore co-
gnovistis gravissima damna, quibus sacrae civilesque res in 
Italia affligebantur, atque intellexistis nefarios rebellionis 
motus et ausus contra legitimos eiusdem Italiae Principes, 
ac sacrum legitimumque Nostrum et huius S. Sedis princi-
pa tum, Vos , Nostris votis curisque statim obsecundantes, 
nulla interiecta mora, publicas in vestris Dioecesibus preces 
omni studio indicere properastis. Hinc non solum obsequentis-
simis aeque ac amantissimis vestris litteris ad Nos dat is , ve-
rum etiam tum pastoralibus epistolis, tum aliis religiosis do-
ctisque scriptis in vulgus editis episcopalem vestram vocem 
cum insigni vestri ordinis ac nominis laude at tol lentes, ac 
sanctissimae nostrae religionis iustitiaeque causam strenue 
propugnantes, vehementer detestati estis sacrilega ausa con-
t ra civilem Romanae Ecclesiae principatum admissa. Atque 
ipsum principatum constanter tuentes , profiteri et docere 
gloriati est is , eumdem singulari Divinae illius omnia regentis 
ac moderantis l 'rovidentiae consilio datum fuisse Romano 
Pontifici, u t ipse nulli civili potestati unquam subiectus su-
premum Apostoliéi ministerii munus sibi ab ipso Christo Do-
mino divinitus commissum plenissima l ibertate , ac sine ullo 
impedimento in universum orbem exerceat. Atque Nobis ea-
rissimi catholicae Ecclesiae filii vestris imbuti doctrinis, ve-
stroque eximio exemplo excitati eosdem sensus Nobis testari 
summopere certarunt et certant. Namque ex omnibus totius 
catholici orbis regionibus innumerabiles paene accepimus 
tum ecclesiasticorum, tum laicorum hominum cuiusque digni-
tatis , ordinis, gradus, et conditionis litteras etiam a centenis 
catholicorum millibus subscriptas, quibus ipsi filialem suam 
erga Nos, et hanc Pe t r i cathedram devotionem ac veneratio-
nem luculenter confirmant, et rebellionem, aususque in non-
nullis Nostris Provinciis admissos vehementer detestantes, 
Beati Petr i patrimonium omnino integrum inviolatumque ser-
vandum, atque ab omni iniuria defendendum esse contendunt; 
ex quibus insuper non pauci id ipsum, vulgatis apposite scri-
ptis, docte sapienterque asseruere. Quae praeclarae vestrae, ac 
fidelium significationes, omni certe laude ac praedicatione 
decora ndae , et aureis notis in catholicae Ecclesiae fastis in-
scribendae ita Nos commoverunt, u t non potuerimus non 
laete exclamare : „Benedictas Deus et Pater Domini Nostri 
Jesu Christ i , Pater misericordiarum et Deus totius consola-

tionis , qui consolatur Nos in omni tribulatione Nostra." Nihil 
enim Nobis inter gravissimas, quibus premimur, angustias 
grat ius, nihil iucundius, nihilque optatius esse poterat, quam 
intueri, quo concordissimo atque admirabili studio Vos omnes, 
Ven. F r a t r e s , ad huius S. Sedis iura tutanda animati et in-
censi estis , et qua egregia voluntate fideles curae vestrae tra-
diti in idipsum conspirant. Ac per vos ipsi vel facile cogitatio-
ne assequi potestis, quam vehementer paterna Nostra in Vos, 
atque in ipsos catholicos benevolentia merito atque optimo 
iure in dies augeatur. 

Dum vero tam mirificum vestrum, et fidelium erga Nos 
et hanc Sanctam Sedem Studium et amor Nostrum lenibat 
dolorem, nova aliunde tristitiae accessit causa. I taque has 
Vobis scribimus l i t teras , u t in tanti momenti re animi Nostri 
sensus Vobis inprimis denuo notissimi sint. Nuper quemadmo-
dum plures ex Vobis iam noverint, per Parisienses ephemeri-
des , quibus titulus ,Moniteur', vulgata fuit Gallorum Impera-
toris epistola, qua Nostris respondit l i t teris , quibus Imperi-
alem Maiestatem Suam omni studio rogavimus, u t validissimo 
suo patrocinio in Parisiensi Congressu integram et inviolabi-
lem temporalem Nostram et huius Sanctae Sedis ditionem 
tueri, illamque a nefaria rebellione vindicare vellet. Hac sua 
epistola summus Imperator commemorans quoddam suum 
consilium paulo ante Nobis propositum de rebellibus Pontifi-
ciae Nostrae ditionis provinciis, Nobis suadet, u t earumdem 
provinciarum possessioni renunciare velimus, cum ei videatur 
hoc tantum modo praesenti rerum perturbationi posse mederi. 

Quisque Vestrum Ven. F r a t r e s , optime intelligit, Nos 
gravissimi officii Nostri memores haud potuisse silere cum 
huiusmodi epistolam accepimus. Hinc, nulla interposita mora, 
eidem Imperátori rescribere properavimus, Apostolica animi 
Nostri l ibertate clare, aperteque déclarantes, nullo plane 
modo Nos posse eius annuere consilio, proptereaquod „insu-
perabiles praeseferat difficultates, ratione habita Nostrae et 
huius Sanctae Sedis Dignitat is , Nostrique sacri characteris, 
atque eiusdem Sedis iurium, quae non ad alicuius regalis fami-
liae successionem, sed ad omnes catholicos pert inent" ; ac simul 
professi sumus „non posse per Nos cedi, quod nostrum non 
est, ac plane a Nobis intelligi victoriam, quae Aemiliae per-
duellibus concedi vellet, stimulo futuram indigenis, exterisque 
aliarum provinciarum perturbatoribus ad eadem patranda, cum 
cernerent prosperam for tunam, quae rebellibus contingeret." 
Atque inter alia eidem Imperátori manifestavimus, „non posse 
Nos commemoratas Poritificiae Nostrae ditionis in Aemilia 
provincias abdicare, quin solemnia, quibus obstricti sumus, 
iuramenta violemus , quin querelas motusque in reliquis No-
stris provinciis excitemus, 'quin catholicis omnibus iniuriam 
inferamus, quin denique infirmemus iura non solum Italiae 
principum, qui suis dominiis iniuste spoliati fue run t , verum 
etiam omnium totius cliristiani orbis Principum. qui indiffe-
renter videre nequirent perniciosissima quaedam induci prin-
cipia." Neque praetermisimus animadvertere : „Maiestatem 
Suam haud ignorare per quos homines , quibusque pecuniis, 
ac praesidiis recentes rebellionis ausus Bononiae, Ravennae 
et in aliis civitatibus excitati ac peracti fuer int , dum longe 
maxima populorum pars motibus illis, quos minime opinaba-
tur, veluti attonita manere t , et ad illos sequendos se nullo 
modo propensam ostendit." E t quoniam serenissimus Impe-
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rator illas Provincias a Nobis abdicandas esse censebat ob 
rebellionis motus ibi identidem excitatos, opportune respon-
dimus, huiusmodi argumentum, utpote nimis probans, nihil 
valere : quandoquidem non dissimiles motus tum in Euró-
páé regionibus, tum alibi persaepe evenerunt ; et nemo non 
videt legitimum exinde capi m.n posse argumentum ad ci-
viles ditiones imminuendas. Atque haud omisimus eidem 
Imperátori exponere, diversam plane fuisse a postremis 
suis litteris primam suam epistolam, ante italicum bellum 
ad Nos datam, quae Nobis consolationem, non afflictionem 
attulit. Cum autem ex quibusdam imperialis epistolae per 
commemoratas ephemerides editae verbis timendum Nobis 
esse censuerimus, ne praedictae Nostrae in Aemilia provin-
ciáé iam essent considerandae veluti a Pontificia Nostra diti-
one distractae, iccirco Maiestatem Suam Ecclesiae nomine 
rogavimus, u t etiam proprii ipsius Maiestatis Suae boni uti-
litatisque intuitu efficeret, ut huiusmodi Noster timor plane 
evanesceret. Ac paterna illa caritate, qua sempiternae om-
nium saluti prospicere debemus , in Ipsius mentem revocavi-
mus, ab omnibus districtam aliquando rationem ante tribunal 
Christi esse reddendam, et severissimum iudicium subeun-
dum, ac propterea cuique enixe curandum, ut misericordiae 
potius, quam iustitiae elfectus experiatur. 

Haec praesertim inter alia summo Gallorum Imperá-
tori respondimus, quae Vobis, Ven. Fratres, significanda esse 
omnino existimavimus , u t Vos in primis, et universus catho-
licus orbis magis magisque agnoscat, Nos, Deo auxiliante, 
pro gravissimi officii Nostri debito omnia impavide conari, 
nihilque intentatum relinquere, ut religionis ac iustitiae cau-
sam fortiter propugnemus, et civilem Romanae Ecclesiae prin-
cipatum eiusque temporales possessiones ac iura, quae ad 
universum catliolicum orbem pertinent, intégra, et inviolata 
constanter tueamur et servemus, nec non iustae aliorum 
Principum causae prospiciamus. Ac divino Illius auxilio freti, 
qui dixit, „in mundo pressuram liabebitis, sed confidite, ego 
vici mundum" (Joan. c. 16. v. 33.), et „beati, qui persecu-
tionem patiuntur propter iustitiam" (Matth, c. 5. v. 10.), parati 
sumus illustria Praedecessorum Nostrorum vestigia prosequi, 
exempla aemulari, et aspera quaeque et acerba perpet i , ac 
vel ipsam animam ponere, antequam Dei, Ecclesiae, ac iu-
stitiae causam ullo modo deseramus. Sed vel facile coniicere 
potestis , Venerabiles Fratres , quam acerbo conflciamur do-
lore, videntes, quo teterrimo sane bello sanctissima nostra 
religio , maximo cum animarum detrimento vexetur , qui-
busque maximis turbinibus Ecclesia, et haec Sancta Sedes 
iactentur. Atque etiam facile intelligitis, quam vehemen-
ter angamur, probe noscentes, quantum sit animarum di-
scrimen in illis perturbatis Nostris provinciis, ubi pestiferis 
praesertim scriptis in vulgus editis pietas, religio, fides, 
morumque honestas in dies miserrime labefactatur. Vos 
igitur Ven. Fratres , qui in sollicitudinis Nostrae partem vo-
cati estis, quique tanta fide, constantia ac virtute ad Reli-
gionis , Ecclesiae, et huius Apostolicae Sedis causam propu-
gnandam exarsistis , pergite maiore animo studioque eamdem 
causam defendere, ac fideles curae vestrae concreditos quo-
tidie magis inflammate, ut sub vestro ductu omnem eorum 
operam, studia, consilia, in Catholicae Ecclesiae et huius 
Sanctae Sedis defensione, atque in tuendo civili eiusdem Sedis 

principatu, Beatique Petri patrimonio, cuius tutela ad omnes 
catliolicos pert inet , impendere nunquam desinant. Atque il-
lud praesertim a Vobis etiam, atque etiam exposcimus, Ven. 
Fra t res , ut una Nobiscum fervidissimas Deo Optimo Maximo 
preces sine intermissione cum fidelibus curae vestrae com-
missis adhibere velitis, ut imperet ventis et mari, ac prae-
sentissimo suo auxilio adsit Nobis, adsit Ecclesiae suae, at-
que exurgat et iudicet causam suam, utque coelesti sua gra-
tia omnes Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis hostes propi-
tius illustrare, eosque omnipotenti sua virtute ad veritatis, 
iustitiae, salutisque semitas reducere dignetur. Et quo facilius 
Deus exoratus inclinet aurem suam ad Nostras, vestras, 
omniumque fidelium preces, petamus in primis , Ven. Fratres, 
suffragia Immaculatae Sanctissimaeque Dei Genitricis Virgi-
nis Mariae, quae amantissima nostrum omnium est mater et 
spes fidissima, ac praesens Ecclesiae tutela et columen, et 
cuius patrocinio nihil apud Deum validius. Imploremus quo-
que suffragia tum Beatissimi Apostolorum Principis , quem 
Christus Dominus Ecclesiae suae petram constituit, adversus 
quam portae inferi praevalere nunquam poterunt, tum coapo-
stoli eius Paulli, omniumque Sanctorum Coelitum, qui cum 
Christo regnant in coelis. Nihil dubitamus,. Ven. Fratres, quin 
pro eximia vestra religione ac sacerdotali zelo, quo summo-
pere praestatis, Nostris hisce votis postulationibusque stu-
diosissime obsequi velitis. Atque interim flagrantissimae No-
strae in Vos caritatis pignus , Apostolicam Benedictionem ex 
intimo corde profectam, et cum omnis verae felicitatis voto 
coniunctam, Vobis ipsis, Ven. Fra t res , cunctisque Clericis, 
Laicisque fidelibus cuiusque vestrum vigilantiae commissis 
peramanter impertimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 19. Januarii, 
1860. Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto." 

FRANCZIAORSZÁG. Valamennyi lap azon tudósítás-
sal lepte meg minap olvasóit, hogy a ,L'Univers' letiltásának 
oka a jan. 29-diki számában közlött pápai körirat volt : annál 
különösebbnek tetszhetett (magunkkal együtt) a nevezett lap 
olvasóinak, midőn megkapva a kérdéses számot, abban a 
nagy fontosságú okiratot hiában keresték. Nem csak bécsi, 
hanem berlini, s más lapok is ekkép i r tak: „Paris , jan. 29. A 
szorosan kath. ,Univers' m a i napon a pápának egy, az érse-
kek- és püspökökhez intézett köriratát teszi közzé. Kifejti eb-
ben okait a pápa , mellyek őt arra birák, hogy ne fogadja el 
a francziák császárjának tanácsát, és a föllázadt tartományok-
ról le ne mondjon." Csaknem a versaillesi püspök körlevelére 
kellett már gondolni; mellyet saját szemei előtt fekvőnek irt 
egy hivatalos franczia lap : pedig nem is létezett. Azonban a 
jan. 30-diki szám megérkezvén, csakugyan fölleltük benne a 
világhirü lap legszebb bucsuztatójaul szolgáló köriratot ; melly-
nek világ elé bocsátásával dicsőn fej ezé be az olly sok tanul-
ságost és lelkesitőt, igazat és jót magában foglalt,Univers'28 
évi viszontagságteljes pályáját ; mellyen nem hiányozhattak 
ugyan az ügyszeretet szülte súrlódások, ollykor élénkebb har-
czok, néha talán emberi gyarlóságból eredt tökéletlenségek 
is: de mindenkor föllelhető volt a kath. hit- és egyházért lán-
goló buzgalom,az igazságot szintolly rettenthetleniil, mint ritka 
ügyességgel védeni kész határozottság, és jellemszilárdság, 
a korkérdések horderejét jókor fölismerni tudó belátás. Kü-
lönben az erény és igazság országában semmi sem vész el, 



semmi sem megy kárba : még kevésbbé, mint az anyagiban. 
Az Isten és egyháza ügyeért küzdött hősök soha sem esnek el a 
harezban : egyedül a tér változik, mellyre áttétetve, a diadalban 
ollykor reményöknél is hamarább részesülnek, és a mód, mely-
lyel a kortársak- és utódokra jótékonyan hatnak. Az az erő, 
tehetség és jóakarat , melly a két Veuillot-, Lajos- és Eugen-
nel , Coquille-, Rupert-, Barrier- és több társaival, a ,L'Uni-
vers'-t eddig föntartotta, nem fog használatlanul heverni 
ezután sem; és az ur Isten fog tudni nekik olly tért kijelölni, 
mellyen üldözött egyháza javára talán még több sikerrel, ha 
ez kevesebb egyéni kitüntetéssel járna is, fognak működhetni. 
Az általuk adott példa legalább sokakra fog, és sokáik lelke-
sitőleg hatni. S ez nagy ,capitalis', mellyből egész századok 
élődhetnek.... O szentsége körlevelét Olaszország fölirat alatt 
adjuk : forditását, ha csak lehetend, utóbb szinte közlendők. 

I R O D A L O M . 
,MENNYEI HANGOK. Oktató, szertartásos, életrajzi, és 

énekes imakönyv. Ker. kath. hivek használatára szerzette 
és kiadta R a d l i n s z k y Endre, Esztergom főmegyei ál-
dozár, a sz. m. és bölcsészet tudora. Bibornok hg-primás s 
esztergomi érsek ő főmagassága jóváhagyásával. Hét aczél-
metszettel. Pes t , 1859.'8-r. XLVIII. és 896 1. Ára kötetle-
nül , közönséges papiron, hat fametszettel : 2 fr t 50 kr. ; 
finom papiron, hét aczél metszettel : 3 frt 50 kr. a. é.; kötve : 
3 f r t 13 krtól kezdve, 12 fr t 5 krig, a. é. 

Egy ritka jelességü imakönyvet akarok különösen a nt. 
lelkész urak figyelmébe ajánlani. Olly imakönyvet, mellyről 
el lehetne mondani: vajha egy keresztény családnál se hiányoz-
nék ! Mert valóban , ha a jó papnak mindennapi kenyere, in-
tője és útitársa a breviárium: ugy ez imakönyv minden ker. 
családnak oktatója, buzditója, s vigasztalója lehetne. Czime : 
,M e n n y e i h a n g o k. ' Szerzette és kiadta R a d l i n s z k y 
Endre , stb. Hogy a t. olvasó e könyv becséről annál könnyeb-
ben meggyőződjék , a t. szerkesztőség engedelmével egv kis 
kalászatot fogok a könyv százszoros gyümölcsű szántóföldjén 
tartani. A lelkes előszó, az ünnepeket mutató táblák, és egy 
naptár u tán , következik a tartalom ; melly maga 22 lapra 
ter jedvén, máris mutatja terjedelmével, mennyi kincs fog-
laltatik az utána következő 56 iven. — A könyv 12 szakaszra 
oszlik. Az I. szakasz tartalmazza a r e g g e l i a j t a t o s s á -
g o t (1—27. 1.). Már ezen ajtatosság eleje is igen meghatja az 
olvasót, azon oktatásnál fogva, melly itt természetesen a 
reggeli ájtatosságra vonatkozik, és minőhez hasonlók a 
könyvnek számlálhatlan helyén, arra szolgáló minden jó al-
kalom előkerültével találtatnak. E szakasz oktatása t. i. eme, 
vajmi sokszor szem elől tévesztett kérdések megfejtése : ,Mi 
az imádság ? Mi kívántatik az üdvös, és Isten előtt kedves 
imádsághoz ? Köteleztetünk-e a reggeli imádságra ?' E kér-
désekre népszerű felelet adatik a szükséges fölvilágositással, 
és az olvasó szivére köttetik a reggeli imádság, Jeremiás 
azon intése nyomán: „Fölkelvén, vigyázásodnak elején di-
csérd az Is tent , és szived kívánságait öntsd ki előtte." Azután 
következnek szép átalános reggeli imák ; mellyek közt főhe-
lyet foglalnak el Pázmány Péter imái. Vannak szinte imák 
minden egyes napra, külön-külön elosztva. A II. szakasz a n a p-

p a l i a j t a t o s s á g o t foglalja magában (27—54. 1.); áta-
lános, és mindennapra külön imákkal. Az oktatásokból különös 
figyelmet érdemel az angyali üdvözletről szóló ; melly a három 
harangszó melletti imádság hatását , történetét, jelentését 
taglalja. De szivreliató szinte ama fölötte üdvös utbaigazi-
tás is a 40—41-ik lapon : ,Hogyan kell a napot üdvösen töl-
teni ?' Mi ugyancsak életbevágó dolog minden keresztényre 
nézve! S azért ez oktatás minden keresztény lelkű olvasója 
áldani fogja a szerzőt, hogy olly röviden, és mégis kimeritőleg 
szól a fontos tárgyról, akár az Isten mindenütti jelenlétét, akár 
minden ügyeinknek Isten dicsőségére teendő fölajánlását, 
akár a mindennapi szenvedések-, vagy jó te t teket , akár a kí-
sérteteket, csábitásokat, különösen pedig a gyakori bűnbánat 
fölinditását taglalván. Az imák közt legjelesebb XI. Kelemené, 
a jó erkölcsökért, és sz. Ágostoné, az őrangyalhoz. A I l i . sz. 
(54—76. 1.) hozza az e s t e l i a j t a t o s s á g o t , ismét jó ok-
tatással különösen a lelkismeret megvisgálásáról ; átalános, és 
mindennapra külön szolgáló könyörgésekkel : mellyek közt, 
valamint tovább más szakaszokban is, tündökölnek Pázmány 
Péter lelkes fohászai. A IV. sz. (76—171.1.) előadja a sz. 
m i s é r e vonatkozó oktatást és imákat. Az oktatás maga 25, 
apró betűs lapra terjedvén, tökéletesen taglalja mindazt, mit 
egy jó keresztény a sz. miséről tudni akarhat. S vajmi gyak-
ran van a liiveknek ama jámbor szomjuságuk, megtudni vala-
mit a mindennapi oltári csudát illető dolgokról: és nem férnek 
hozzá ! Mert vagy a tanitásban nem lehet ollyanokról mind-
untalan szó ; vagy ha van is, azt hamar elfelejtik. E szakasz 
oktatásában tehát megtalálják mindenkor kívánságuk teljese-
dését : mert itt áll a vérontás nélküli áldozat eredete, és rende-
lete, különféle elnevezése, magyarázata azon módnak, mik épen 
kell jelen lennünk a sz. misén, hogy hasznunkra váljék? It t 
a sz. mise részeinek és szertartásainak eredete, története, ma-
gyarázata, czélja; az illedelem, és ajtatosság külső kifejezésé-
nek különféle jelei; a szertartásos öltözet története, jelen-
tése ; a sz. edények és eszközök eredete, magyarázata ; végre 
még a színeknek különféle hatása és jelentése is érdekesen 
adatnak elő. Ezek után van hatféle miseajtatosság : első, mi-
ként azt a pap végzi ; utána énekes, és megint csendes misé-
hez ; utóbb Krisztus urunk kínszenvedéséhez ; azután holtak-
ér t ; és végre más rövidebb miseimádságok. Bezárja e sza-
kaszt az Isten igéjére vonatkozó ajtatosság. Az V. sz. a d é l -
u t á n i a j t a t o s s á g g a l foglalkozik (171—188. 1.), és a 
ker. oktatás-, litániák-, zsoltárok- és a négy karénekre vo-
natkozik. (Folyt, köv.) 
jRECENSIO LIBELLI INSCRIPTI ' etc. (Vége.) 

Azon álokoskodást, és képmutató aggodalmat illetőleg, 
mellyel a franczia szerző a be nem avatkozási politikát ajánlja, 
s még ő (a Sardiniában ismeretes neutralitást tanusitó !) mer 
kivánni a sz. atya minden jóakaróitól (különösen a nápolyitól) 
tartózkodást az erőteljes segélynyújtási kísérletektől, ezt jegyzi 
meg: „Procul dubio iurisdictio Europae diuturno iuristitio in-
dormivit, et neutralitas militari exercitio fervidius vacabat, 
dum exorto Austriam inter et Sardiniam bello Grallicus miles 
superatis Alpibus in Italiam contendit, ibique non officio neu-
tralitatis spectatorem égit otiosum, sed pro Sardis acriter 
depugnavit, Austriae Longobardiam armis extorsit, atque 
turbato, quod Congressus 1815. stabilivit, aequilibrio Euró-
pám , prout auctor puncto superiore gloriabatur, in funda-
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mentis succussit. Quod ergo non impedivit Galliam, ut Lon-
gobardiam Austriae eripiat, hoc regem Neapolitanum cohi-
bere debet, ne Pontifici Legationes suo interventu restituât ? 
Verum si facere id attentaverit , instat ei domi seditio, foris 
proximus belli civilis ardebit Ucalegon. Unde vero, amabo, 
proveniunt haec impedimenta, nisi tum e triumpho hominum 
seditiones impune excitantium, tum ex illo praeclaro liberta-
tis Italiae redditae fructu ? Si cogitari posset, Tuream vel 
Persam singulari numinis impulsu ad tuendum Christianorum 
Pontiiicem intervenire velle, adhuc libelli auctor haberet im-
pedimenta , quae opponat. Si non secus, Alcorani iactaret 
principia, et Turcis protectionem a Gallis non pridem contra 
Russos impensam" (ez sem volt interventio !) „in memóriám 
revocaret. Ita non quod iustum est , sed quod ipse vult, evin-
cere orbique palpum obtrudere nititur. Ita ludit politica, po-
pularique licentiae famulatur, dum res gravissimas non satis 
puro contemplatur intuitu " Hanem a congressus ! Ez a pá-
pának adta ugyan 1815-ben a legatiókat: de épen ezért el is 
veheti! „Quod fas est ita comprehendere. Congressus 1815. 
stricto sensu non dédit , sed duntaxat restituit Papae provin-
cias eius. Neque enim ius novum quodpiam , antea non pos-
sessum attribuit, verum antiquum legitime possessum, atta-
men laesione turbatum adiudicavit. Laesus erat Papa, non so-
lum , quando urbe Roma a novo rege Italiae occupata extor-
ris in exilium est abductus, verum etiam quando vi, dolo me-
tuque iniusto coactus es t , ut pace Tolentina Bononiam , Fer-
rariam, Romandiolam, totamque ditionem Avenionensem 
Gallis cederet. Hanc laesionem Congressus 1815. solemni de-
creto sustulit, ac reparavit. Quod si Congressus 1860. (?) 
hune actum examinare posset , quidni haberet ius deliberandi 
de eo, an satisfactio Papae impensa confirmanda s i t , vel an 
laesio Papae illata posthac continuanda veniat ? an praeter 
Legationes ipsa quoque urbs Roma Papae relinquenda, vel 
an inde relegandus Antiochiam aut Jerosolymam, ut benignae 
Turcarum tutelae commendetur ? Quis hoc ferreum ius 
non exhorreat ? Qui sapiens Congressus Europae taie sibi 
vendicet ? Putatne auctor libelli sine iniustitia regi non 
posse rempublicam?" Az értekezést e fölhivás zár ja : „Macte 
animo ! Principes, duces et seniores populi ! Vos ego minimus 
civis sic alloqui sustineo : Commune instat periculum; commu-
nis causa communem omnium poscit sollicitudinem ac virium 
contentionem. Fumât vulcanus minax, ne flammis eius brevi 
erupturis sacra et venerabilis Principis Apostolorum sedes 
aduratur. In hoc vulcano periculosa infernalium ignium fo-
menta ministrant illi, qui populos in seditiones concitant, tu-
multusque publicos specioso nationalis libertatis clypeo pro-
tegunt ; qui légitima solia convellunt, soliis haereditarios 
principes exturbant, atque electivum quodpiam systema, lii-
storica experientia reprobatum, introducere nituntur; qui 
religionis, diseiplinae, virtutisque nervos velut studiis suis 
contrarios sub fucato pietatis velo incidere adlaborant. Quo-
usque hos cyclopes communi brachio vibrata Herculis clava 
non concusserit : tamdiu certum impendet periculum, ne vul-
canus subterranea connexione omnes Europae montes reddat 

ignivomos, magnumqne erumpat incendium, quo omnis aucto-
ri tas, aequilibrium Europae, et salus populorum confla-
gret " A nyomás igen szép, és csaknem hibátlan. 
,HUNDERT BOGEN aus mehr als fünfhundert alten und 

neuen Büchern über die Juden neben den Christen. Ein 
literar-historischer Beitrag zur Geschichte der Juden seit 
Christus. Zusammengestellt und mit den nöthigen Regi-
stern versehen von Constantin Ritter C l i o l e w a von 
P a w l i k o w s k L Erste Abtheilung. Freiburg im Breisgau, 
1859.' 8-r. LVIII. és 912 1. (Tárgymutatón kivül.) Ára, fűzve: 
7 f r t a. é. (A második rész megvételének kötelességével.) 

E csudálatos szorgalom-, és a mennyire futólagos átte-
kintés után kivehettük, nagy pontossággal irt munka, melly-
nek ezen első része is , sürü nyomással, több mint 60 ivet 
tesz, kis könyvtár helyét pótolja, a legújabb időben előtérbe 
lépett zsidó-ügyet, és az e miatt, főleg bécsi lapokban (neve-
zetesen a ,Wiener Kirchenzeitung' és ,Presse' közt) folytatott 
irodalmi harezot illetőleg; s a mennyiben szerző többnyire 
már régebben kiadott, de ritkábbakká lett könyvek tar-
talmát adja kivonatban : a részrehajlatlan olvasó felizgatott 
kedély, és minden szenvedélyesség nélkül Ítélhet a történeti 
adatokról, mellyek a kérdést eldöntik. Az izraeliták kezében 
levő temérdek lapok, és általuk képviselt hatalom ellenében, 
csak kívánatos lehet , kimeritő tárgyalását olvashatni a ker. 
szempontból méltán megtámadott és ostromolt, az ellenféltől 
pedig a christianismus sérelmével is védett talmudi rendszer-
nek : de az ezzel összefüggésbe hozott Mortara-ügynek is. Hogy 
illy, pártérdek és politikai szenvedélyek által elmérgesitett 
kérdésben, nagy vádak is emeltetnek és czáfoltatnak meg, ter-
mészetes : de mégis jobb azokat az igazság szava által elné-
mitva, mint szó nélkül hagyván, általuk a kedélyeket tovább is 
és folytonosan izgatva látni. Mennyire fog ez szerzőnek sike-
rülni , azt természetesen előre megjósolni nem, s egyedül 
óhajtani lehet , hogy az igazság és béke, Istennek régen vá-
lasztott, de a Megváltó halála által, önvétke miatt , ideigle-
nesen elválasztott, elkülönzött népénél is megcsókolhassák 
egymást. — Különben is a positiv hit tisztelői mindenütt, tehát 
az izraeliták közt is tudhat ják, milly kevéssé lelkesíti valódi 
vallásbuzgalom a szabad kőmivesekkel kezet fogó Jungisraelt 
ama harczában, mellyet állítólag a mosaismus védelmére meg-
kezdett , és a kereszténység gyalázásával folytat. Ez irányt 
valóban nincs ok kímélni. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

ő szentsége számára fiúi adományul : 
A győri egyház-megyéből egy káplán, e jeligével : ,In Deo faciemus vir-

tutem, et ipse ad niliilura deducet inimicos nostros' 10 frt — kr. p. 
Nt. M e n y h á r t István ur. veszprém-egyházmegyei 

áldozár 6 frt — kr. ez. 
Egy névtelen . . . . . . . — „ 20 „ „ 

? ? 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Februarius 8. 11. I Félév. 1860. 

RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó K A T . 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij félévre, postán küldéssel 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál, s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Káromkodás elleni egyletek. III. — Ja-
copone, sz. Ferencz költője. (Folyt . )— E g y h á z i t u d ó -
s í t á s o k : Magyar-, és Németországból. — Irodalom. 

Káromkodás elleni egyletek. 
n i . 

,Több szem többet lát, több kéz többet tesz . . . ' 
E mondat igazsága vezérelt engem is, midőn tollat 
ragadtam a végre, hogy a ,Religio' mult évi máso-
dik felében, a 16-ik számban megpendített, s az ez 
évi 1-ső és 2-ik számban közzétett ,Káromkodás el-
leni egyletek'-nek honunkbani megalakításához, il-
letőleg szelleméhez, pótlólag hozzak valamit. A 16-
dik számban közzétett czikk t. irója csak átalánosan 
mondá, hogy a káromkodás kiirtására leghatalma-
sabb fegyverek a szó- és gyóntató-székek, és az is-
kola: nem ereszkedvén a módok fejtegetésébe, mi-
kép kelljen egy hivatalszerető buzgó lelkipásztornak 
az emiitett helyeken működnie, hogy czélt érhessen ; 
miután a czélszerü módok kitalálását mindeniknek 
egyéni ügyességétől föltételezte. 

Az 1-ső és 2-ik számban közzétett czikk irója 
már tovább terjeszkedett: és igen helyesen ! A mult 
évben Esztergomban megtartott tartományi zsinat 
nyomán, a káromkodás kiirtásában használható mó-
dok fejtegetésébe bocsátkozott. Az értekezésemet 
kezdő közönséges mondat igazságánál fogva, sza-
badjon nekem is a káromkodás kiirtását eszközlő 
módok taglalásába ereszkednem. Meglehet, hogy 
eszméim közt leendnek a gyakorlati életben haszon-
vehetők ; de meglehet, hogy találkozandnak ollya-
nok is , mellyek nem mindenkinél lesznek szerencsé-
sek helyeslést nyerhetni. A ,Religio' 1-ső és 2-ik szá-
mában közzétett czikk irója, a káromkodás kiirtását 
czélozó nyilvános tanításról csak annyit mond, hogy 
a népnek szabatosan meg kell magyarázni, mi a ká-
romkodás bűne? S itt különbséget tesz az átkozódó, 
és káromkodó szavak közt. Igen helyesen ! Mert mi-
előtt a nép közt divatozó bün kiirtására irányoznánk 
törekvésünket, kell hogy értse a nép, mit akarunk 
kiirtani; kell hogy átlássa a bün gonoszságát, melly 

ellen harczolunk. Ez után megpróbálom én is, saját 
nézeteimet előadni a káromkodásról tartandó beszéd 
lényege, és előadása felől. 

Mielőtt a fölvett t á rgy fejtegetésébe ereszked-
ném, egy kérdést állitok föl. Tudnillik: ,Mikor kell-
jen a káromkodásról prédikálni '? Véleményem sze-
rint a káromkodás kiirtását czélozó beszédekre nem 
kell az egyszerű vasárnapokat választani. Nem, 1-ör 
azért, mert közönséges vasárnapokon kevesebben 
szoktak lenni a templomban, mint máskor; 2-or pe-
dig azért, mert nagyobb ünnepek alkalmával a nép 
figyelme is ünnepélyesebb, és a nép is valami na-
gyobbszerüt vár a szónoktól. Nem is képzelhetem 
magamnak, miért ne lehetne, például Karácsonkor, 
Uj-év napján, Húsvét vasárnapján, vagy a kegyhe-
lyeken, a mikor, és hova a nép számosabban szokott 
összejönni ajtatoskodás végett, a káromkodásról pré-
dikálni? „Yerbum Dei non est alligatum" *). ,S ho-
gyan kell kezdeni a káromkodásróli beszédeket'? Fur-
csa kérdés, ugy-e bá r? És lám, mégis milly roppant 
horderejű! Meglepőnek, és a figyelmet felfokozónak 
kell már az exordiumnak is lennie. Akaratlanul is 
eszembejut itt egy egyházi szónok; k i , mint a nép 
még máig is emlegeti, ekkép kezdte a káromkodás-
róli predikáczióját : „Az Istenét ! a Krisztusát ! a Má-
riáját! a szentjét, az angyalá t , a teremtését", stb. 
Mondom, a nép is emlegeti ő t , és pedig mint jó szó-
nokot : a kitől sokat tanulhatott. E példát azonban 
nem azért hozom föl, hogy valaki kövesse ; me,rt 
meglehet, hogy a mi egynek jól ál l , az a másiknak 
rosszul jön ki ; a mi egynél haszonnal használtatik, 
az a másiknál nem csekély botrányt okozhat. Ezt 
tehát csak azért hozom föl , hogy állításomat támo-
gassam, melly szerint a káromkodásróli predikácziók 
exordiumának meglepő-, s figyelemgerjesztőnek kell 
lennie. A sz. szöveg elmondása után, melly szinte a 
tárgyhoz választott legyen, kezdheti a lelkipásztor 

*) S miért nem lehetne e czélra külön missiói beszéde-
ket is tartani ? Lehet-e dicsőbb czél, és több áldásokra kilátás, 
mint ha az istenkáromlás kiirtása végett tartott ájtatosság-, 
és mondott beszédekkel, egyes vidékeken óhajtott sikert arat-
hat az egyház ? S z e r k.. 
' • 8 7 I I 
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a káromkodásróli beszédét illy formán: „Minapában 
néhány jólelkű emberrel beszélgetvén, beszélgetés 
közben szóba jöt t a káromkodás is , stb." (P. E.); 
vagy például: „Emlékeztek-e még ama szomorú te-
metésre , melly ezelőtt két évvel városunk-, vagy 
falunkban történt? Egy némát kisértünk akkor a 
sirba, ki életének 20-ik évében lett némává, — épen 
akkor, midőn az Isten legszentebb nevét legocsmá-
nyabb szavakkal illette,káromolta Ott álltam a hal-
dokló ágyánál ; láttam a borzasztó kínokat, mellye-
ket kiállott: g y ó n t v o l n a , de nem tudott ; s mivel 
az igaz töredelmesség jeleit láttam raj ta , átalánosan 
föloldoztam őt , és föladtam neki az utolsó-kenetet. 
Képzelhetitek kedves hiveim ! mit éreztem, midőn a 
száját kentem a szent olajjal, és e szavakat mondot-
tam: ,E szent kenet , és az ő legkegyeletesebb ir-
galma által , bocsássa meg neked az U r , a mit izlés, 
vagy beszéd által vétkeztél ' És ime megnyiltak 
nyelvének kötelei, s azt rebegé a körülállóknak: ,Ne 
káromkodjatok!' — Ennél többet nem szólhatván, ki-
hörgé egykor olly borzasztón káromkodó lelkét" stb. 
És miért nem alapulhatnának illy erkölcsi példák 
történeti igazságon? Én legalább a szomorú tapasz-
talás után állithatom, hogy majd minden város, vagy 
falu tud fölmutatni egy-két példát a káromkodás bü-
neérti bünhödésről. Ha illyen példákat nem talál a 
lelkipásztor, üsse föl a szent-irást: van ott elegendő. 
Illy példák elmondása által vélném én felfokozható-
nak a hallgatók figyelmét, a káromkodás kiirtására 
czélozó beszédek exordiumában. 

A ,propositio'-ban elő lehet terjeszteni a károm-
kodás iszonyatos gonoszságát; el lehet mondani, 
milly nagy pártütési, és veszekedési düh rejlik a 
káromkodásban. S kivel akar veszekedni a tehetet-
len káromkodó? ki ellen akar pártot ütni? a fölsé-
ges ur Isten, a mi Urunk , Királyunk és legjobb 
Atyánk ellen, ki a káromkodót minden jótétemé-
nyekkel ellátja. Elő lehet terjeszteni a roppant hálá-
datlanságot , mellyet a káromkodó a jó Isten irányá-
ban tanusit. Meg lehet magyarázni, ki 3Z , H ki ká-
romkodik, és Az, a kit ő káromol. Ki az az Isten, Jé-
zus, Mária, stb. Elő lehet terjeszteni a sok botrányt, 
mellyet a káromkodás okoz, midőn uton-utfélen szó-
ratván, a kisebbek megtanulják. Meg lehet czáfolni az 
ellenvetéseket, mellyeket az istentelen káromkodók 
maguk mentségére fel szoktak hozni: mi nagyonkön-
n y ü , miután a káromkodás menthetetlen vétek, stb. 

A ,confirmatio'-ban pedig föl lehet hozni a haj-
meresztő büntetéseket, mellyekkel Isten a káromko-
dókat sújtani szokta. Elmondhatja a szónok : „hogy 

az első káromkodót is halállal büntette az Isten ; Mó-
zses megköveztetni parancsolta az egész nép által a 
káromkodót; Pharaót a habok közé temette Isten, ká-
romkodásáért, egész seregével. De legfőbb figyelmet 
érdemel Sancherib példája, kit többféle vétkeiért 
büntetlenül hagyott az Isten: hanem midőn az ő 
szent nevét mocskos szájjal merészelte káromolni, ezt 
már nem tűrte az Isten, hanem egy éjjel 150 ezeret 
kaszaboltatott le öldöklő angyala által táborából; 
magát pedig saját gyermekei ölték meg. Az uj-szö-
vetségben sz. Pál Sándor, és Hymena'eus káromko-
dókat átadta a sátánnak , hogy tanuljanak nem ká-
romkodni. Nagyon helyén lesz, ha a szónok tárgyá-
hoz alkalmas erkölcsi példák elbeszélésével fűszerezi 
beszédét. Illy példa az Alvinczi által kiadott ,Erköl-
csi példák' közt a 9-, 63-, 67-, 82-, 227-ik; s több 
ezekhez hasonló fog találtatni azon könyvben is, 
mellyen az emiitett iró most dolgozik, és t ü k ö r k é -
pek az erkölcsvilágból' czim alatt látand világot. (E 
könyveket minden plébánia könyvtárában szeretném 
látni.) Milly nagy haszna van az illy erkölcsi pél-
dáknak, azt csak az mondhatja meg, ki hallja a so-
hajokat , és látja a könyeket , mellyeket ezek a hall-
gatók kebléből, és szemeiből kicsalnak. Szép sikert 
biztosit az egyházi szónoknak az is , ha elmondja 
hallgatóinak a legkézzelfoghatóbbcsapásokatésnyo-
morokat, mellyeket a hatalmas Úristen a káromko-
dás bűnéért bocsát az emberi-nemre. Illyenek pél-
dául a háború, s ennek el nem maradható követke-
zései, mellyek ellen olly keserves panaszokat hal-
lunk; a vihar, jégeső, árviz , szárazság, cholera, éh-
ség, kedveseink kora elhunyta. Hozzá teheti végre a 
szónok, hogy azon az országon, vagy családon, 
mellynek lakói, s tagjai Istent káromolják, nincs Is-
ten áldása. Itt akaratlanul is eszembe jut egy dal 
verse : „Rég veri már a magyart a Teremtő...." Ezeket 
megtéve, ajánljon gyógyszereket az egyházi szónok; 
mellyeket használva, a káromkodás bűnéből ki lehet 
gyógyulni. Midőn a káromkodásról szónokol a lelki-
pásztor, ohajtandónak vélném, hogy egész előadása 
alatt a lehető legnépszerűbb szavakkal éljen: úgy-
annyira , hogy még az utolsó pór is megérthesse; 
mert: „Sapientia abscondita, et thesaurus invisus, 
quae utilitas in utrisque"? (Eccli. 20, 32.) A keresz-
tény szónoknak nem tulajdon dicséretét, hanem az 
Isten dicsőségét, és a lelkek üdvét kell szem előtt 
tartania: miért is alkalmazza magát hallgatóinak fel-
fogásához; nem elménczkedés- és czifra szavakban, 
hanem az igazak, és hasznosak előadásában tündö-
kölni törekedvén: mint például sz. Gergely, és arany-



szájú sz. János; ugy sz. Ágoston is, kinek müvein a 
mély gondolkodás, az éles elme fönséges jelei mondat-
ról mondatra húzódnak ; mégis midőn a néphez szólott, 
mintha csak köztük nevelkedett, a ty jok , vagy ro-
konuk lett volna , tulajdon szójárásaikkal, kifejezé-
seikkel terjeszté eléje az igazságot: a nélkül mégis, 
hogy szónoklata pórias, vagy untató lett volna. Ha 
valahol, a káromkodásróli beszédben kell a szónok-
nak szem előtt tartani a hármas kötelességet : ,do-
cere, delectare, flectere.' A melly szónok világos, 
könnyen érthető, népies, de még sem pórias szavak-
kal tani t , az szükségképen gyönyörködteti, s meg is 
inditja a kedélyeket. Mert mi gyönyörködteti inkább 
a lelkeket, mint az igazság ? Ezt pedig nem bebur-
kolva, hanem nyí l tan , világosan, érthető, félre nem 
magyarázható, és mégis méltóságteljes szavakkal 
kell előadni. „Quid prodest", mondja a nagy egyház-
tanító , sz. Ágoston (S. Aug. de doctr. Christ. Lib. 4. 
c. 11.): „Quid prodest clavisaurea, si aperire quod vo-
lumus, non potest? aut quid obestlignea, si potest"? 

Isten segedelmével oda törekedjék tovább a szó-
nok , midőn a káromkodásról beszél, hogy minden 
szava szúrjon; szúrja az Isten ellenségét, a legna-
gyobb rosszat a világon, a bün t , a káromkodás bű-
nét. Minden szava kétélű pallos legyen, melly a ká-
romkodónak szive-, és veséjéig hasson. Minden szava 
egy roppant ágyúgolyó legyen, melly szétzúzza a 
káromkodó szivében épített sátánvár erős bástyáit. 
Isten ügyében nem kell kimélni a szavakat. ,Qui 
(enim) abscondit frumenta, maledicetur in populis.' 
(Proverb. 11, 26.) A melly szent szöveget sz. Ger-
gely igy magyaráz : ,Frumenta quippe abscondere, 
est, praedicationis sanctae apud se verba retinere.' (S. 
Greg. Reg. Pastor. Tom. I. P. III. c. 27.) Midőn az 
ellenséggel harczolunk, nem szoktunk nyugodt ke-
délylyel , mintegy léhán viaskodni ; annál kevésbbé 
lehet az Isten legnagyobb ellenségeivel szeliden bán-
ni. Öltsön tehát a szónok egy kissé haragosan felin-
dult alakot ; s ugy csattogtassa a káromkodók fölött 
az Isten büntető ostorát. Nem is lehet erről a gyalá-
zatos bűnről, azt tartom, egy papnak sem lelki fölin-
dulás nélkül szólni. Lássák tehát a káromkodók is, 
milly szent haraggal van eltelve a szónok; milly utá-
latot, milly megvetést fejez ki egész magatartásában 
e gonosz bűn iránt. Higyjék el paptársaim, a károm-
kodás elleni szónoklatban a gyenge . magyarázgató, 
és persvasivus előadás mit sem, vagy nagyon keve-
set ér. — Ennyit a káromkodás elleni nyilvános egy-
házi szónoklatról. Ügyesebb tolluak még jobban ki 
tudnák e tárgyat fejteni. 

A gyóntató-székben is sokat tehet, lehetne mon-
dani, legtöbbet tehet a káromkodás megszüntetésére 
a lelkipásztor: annál is inkább, mert ott a bűnösön 
kivül más nem lévén, mind magára veszi azt , a mi 
mondatik; mig a nyilvános tanításban szereti má-
sokra terelgetni a leczkét. Itt azonban pótlólag a 2-ik 
számban előadottakhoz keveset adhatok, ugy szól-
ván semmit : mert a t. czikkiró ur mindenben a leg-
pontosabbanjárt el, kivéve azt az egyet, hogy a 8 —9 
éves f iu- , vagy leánykának igy beszél : „Ha pedig 
ezentúl valakire megharagszol, ne mondd neki, hogy 
,vakulj meg, vagy fene egyen meg' stb., hanem leg-
fölebb is ezt mondhatod neki: ,te csúnya! te czudar', 
stb." Isten mentsen meg, illyesmit valakinek aján-
lani a gyóntató-székben, a hol ,birói, tanítói, s or-
vosi' hivatalt visel a lelki-atya. A gyóntató-székben 
a lelki-atya, mint lelki-orvos, orvosságot ir a beteg-
nek ; még a bűnre vezető alkalmat is kikerülni pa-
rancsolja, melly által vagy magát, vagy mást bűnre 
vihetne: már pedig ha csufolodó, vagy más illetlen 
szavak használatát ajánlja haragjában a bűnösnek, 
akkor mintegy alkalmat szolgáltat a bűnre ; mert 
tudjuk, hogy az emberek főkép haragjok-, vagy in-
dulatukban nagyon keveset szoktak embertársuktól 
fölvenni, s eltűrni. A honnan félni lehet, hogy a ha-
ragból mondott „csúnya, czudar" stb. szó mást csal 
ki a szinte haragosból. Nem akarok ugyan szőrszál-
hasogató lenni: mindazonáltal mégis azon jeles egy-
házi szónokkal tartok, ki egy beszédében ekkép nyi-
latkozik: „Ha az ember indulata által keményebb 
szavakra, vagy helytelen tettekre ragadtatik az 
ellen, ki haragját fölingerelte, azt helyeselni ugyan 
nem tudom" stb. Krisztus urunk azt mondta ellensé-
geinek: „Atyám! bocsásd meg nekik, mert nem tud-
ják , mit cselekesznek." Nem írhatunk tehát annak 
alá, hogy a gyónásban valamelly pap illetlen, csú-
folódó szavak használását ajánlja poenitensének : már 
csak azért sem, mert tudjuk, hogy némelly meggon-
dolatlan gyónók utcza-hosszat beszélik el azt , mit a 
lelki-atyától a gyónásban hallottak ; fölteszszük tehát, 
hogy minden lelki-atya ollyanra iparkodik tanítani 
poenitensét,a miért, ha valakinek elmondaná is, nem 
lehetne oka pirulni. A gyónás legszentebb, de egy-
szersmind legkényesebb dolog is : azért nagy óva-
tosságot, körültekintést kell benne használni; mert 
a pór , ha a tiszt, plébános urnák már azon a szavain 
is megbotránkozik, mellyekkel kissé keményebben 
dorgálja henye cselédjeit: annálinkább meg fog bo-
tránkozni , ha illyesmit ajánltatni hall a gyóntató-
székben. Azután azt is tudjuk, hoe:y az utolsó itélet-
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napján minden ,hiábavaló' szóról számot fogunk adni. 
A gyóntató-székben a káromkodást kiirtani törekvő 
lelki-atyának ajánlani lehetne még, hogy azon isten-
káromlóknak, kik számát sem tudják káromkodásuk-
nak, halaszsza el feloldozását mindaddig, valamig 
javulásukat nem látja. Azonban midőn e módot hasz-
nálja a lelki-atya, tartsa szem előtt a „prudentia pa-
storal is t . . ." 

Most következik az iskola ; mint harmadik hely, 
hol a lelkipásztornak a káromkodás kiirtásán hatal-
masan kell munkálkodnia. Miképen kelljen a károm-
kodás bűnét a kis tanonczok közt irtani, s illetőleg 
őket attól megóvni? ez ismét a kérdések kérdése. 
Vannak e tekintetben ajánlható eljárások. De mit 
használnak mindezek, ha honn a romlott szivü szü-
lők az iskolai fenyítéket, és tanítást rossz példájok-
kal minden üdvös eredményétől megfosztják? Mert 
a szomorú tapasztalás tanít ja, hogy a szülők, ha ta-
lán más vétkeket titkosan takargatnak is gyerme-
keik elől, a káromkodás bűnét nyilvánosan űzik. — 
Mindazáltal ha ez igy van is, az iskolának nem sza-
bad hátramaradnia ; hanem minden követ meg kell 
mozdítani, hogy a káromkodás bűne „nec nominetur" 
az iskolás gyermekek közt, és végkép kiirtassék. A 
gyermekeknél ovatosan kell eljárni a vétkek kiirtásá-
ban; nehogy midőn javítani törekszünk, rontsunk ! — 
Miképen kell a gyermekben a káromkodás bűnét fe-
nyíteni ? A vélemények különbözők : egyik tulszigoru 
eljárást ajánl , a másik tulgyengét. Egyik azt mond-
ja : ha a gyermekről bebizonyul, hogy káromkodott, 
„le kell őt húzatni azonnal, és jó 12-őt üllepére he-
gedültetni; hogy emlegesse meg , mikor káromko-
dott." Ennek az eljárásnak nem irok alá. A másik azt 
mondja: „A gyermek jóformán nem is tudja még, mi 
az a káromkodás ; tehát elegendő, jól lehordani őt." 
Ez sem vezet czélhoz. Mondjunk tehát valami czél-
szerübbet (legalább véleményünk szerint). Én szük-
séges- , és czélszerünek látnám, ha az iskolákban fól-
állittatnának az ugy nevezett „tribunal scholasti-
cum"-ok ; mellyek előtt meg kellene állni a kis bű-
nösnek , és várni az ítéletet. E ,tribunal' állna pél-
dául a helybeli igazgató-, hitelemző- (ezeket néha 
azonegy személy képviseli), és tanítóból ; s midőn a 
gyermek valami súlyosabb bünt , nevezetesen a ká-
romkodás bűnét követte el, összeülne, s ítéletet 
hozna a kis bűnösre. Ezen eljárás ugyan egy kissé 
megrettentené a bűnöst (a világi törvénykezések pél-
dájára, hol a birák előtt két gyer tya között feszület 
áll); de a többi tanonczra nézve, kik az ünnepélyes 
eljárást szemlélik, szinte üdvös hatással lenne. Igy ha 

valamelly tanoncz bevádoltatnék, hogy a ,Jézusát4 

káromolta : a tanitó ezt tudtára adja az igazgató ur-
nák; s a tanács összeül a többi tanonczok szemelát-
tára az iskolában. (A nagyszerű bünt megfenyíteni 
akaró itélőszéknek ünnepélyes, és nagyszerű szint is 
kell öltenie.) Azután kezdi az igazgató a büntető eljá-
rást , illy élőbeszéddel : „Kedves gyermekeim ! szo-
morúan értesültem, hogy köztetek olly gonosz ta-
lálkozott, ki az ur Jézus hétszer szentséges nevét 
merészelte káromolni— Azért jöttünk tehát most ide, 
hogy e gonosz gyermekre kimondjuk a büntető Íté-
letet." Most a kis káromkodót előhivja a tanitó, s 
megkezdődik a vallatás, illy módon: 

I g a z g a t ó : Előre is intelek gyermekem ! ne tagadj 
semmit; hanem valld be szépen vétkedet: mert ellenkező 
esetben nagyobb büntetést fogsz kapni. Mondd meg szépen, 
káromoltad-e a „Jézus" szent nevét ? 

G y e r m e k : Igen ! 
I g. Hát miért káromoltad? Bántott-e téged a „Jézuska?" 
G y. Nem ! 
I g. Ki az a Jézus ? Meg tudnád-e mondani? 
G y. A mi Megváltónk ! 
I g. Igen bizony, ő , ki annyira szeretett minket, hogy 

életét adta érettünk ; a ki azt mondta tanítványainak, midőn 
a mellette összesereglett gyermekeket eltávolitani akarnák : 
„Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket, és ne tiltsátok el őket; 
mert illyeneké a mennyek országa." És lásd te, gonosz gyer-
mek! a jó Jézuskát, a gyermekek legjobb barát já t , merészel-
ted káromolni! Olly gyermeket, mint te, az a jó Jézuska nem 
hogy maga mellé kivánna bocsáttatni, hanem inkább elker-
getne : mivel ő csak a jó gyermekeket szereti . . . Már most 
mondd meg nekem, méltó vagy-e te a Jézus szeretetére ? 

Gy . Nem! 
Ig . Ha valaki lop, és kitudatik, elvezetvén őt a bíró-

hoz , mit szokott vele tenni a biró ? 
Gy. Megbünteti. 
I g. Tehát ugy-e bár büntetést szab rá ? 
Gy. Igen. 
I g. Na lásd rossz gyermek ! a l e g n a g y o b b bünt kö-

veti el , ki az Istent káromolja; tehát mit érdemel az illyen? 
G y. Legnagyobb büntetést. 
Ig . Tudnál-e egy törvényt mondani, melly tiltja a 

káromkodást ? 
G y. Igen ; az Istennek 2-ik parancsát. 
I g. Hogyan szól a 2-ik parancs ? 
G y. (T a 1 á n s í r v a . ) Istennek nevét hiába ne vegyed. 
I g. Na lásd íiam ! ha hiában nem szabad venni, annál 

kevésbbé szabad káromolni. S tudnál-e egy-két büntetést is fel-
hozni, mellyel Isten a káromkodókat súj tot ta: hisz a múltkor 
több illy példát hoztam föl, midőn a káromkodás bűnéről 
tartottam tanítást. Mi történt a zsidó ifjúval, ki először káro-
molta az Isten nevét ? 

G y. Rögtön meghalt. Korét , Datant , és Abiront pedig 
a föld elevenen elnyelte. 

I g. Igy tehát te is h a l á l t érdemelnél, ki a „Jézuskát", 
az igaz Istent káromoltad ! 
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Gr y. (S i r v a.) Igen ! 
I g. Na de lásd, az a jó és irgalmas Isten, nem akarja a 

bűnös ember halálát: hanem hogy megtérjen, és éljen. S 
hogy a tiedet sem akarja , onnan kitetszik, mert nem üt tetet t 
mindjárt agyon mennyköve által , midőn őt káromoltad. 0 
tehát akarja , hogy megtérj , és megjavulj. Van-e tehát igaz 
szándékod megjavulni, s az Istent többé nem káromolni ? 

Gr y. Van, igenis ; többé soha sem káromkodom. 
I g. Mentsen is az I s ten , hogy ezután akár te, akár pe-

dig más gyermek káromkodjék ebből az iskolából : most pedig 
rossz gyermek ! letérdepelsz , és 3-szor megcsókolod a földet. 
Azután ide külön ülsz a szégyenpadra addig, mig magadat meg 
nem javitod; és nem fogsz ministrálni: mert az illyen gyer-
mek nem érdemli, hogy az Ur oltárához bocsáttassék, az 
angyalok kötelességét végezni. (Ezen eljárás milly szép sikert 
biztosit a kis gyermekek közt a káromkodástóli elrettentésre, 
csak az mondhatja meg, a ki már próbálta.) 

Igy az 1-ső esetben : a 2-ik-, és harmadikban már 
szigorúbban kell bánni a káromkodó gyermekkel 
De az ünnepélyes eljárást szeretném minden egyes 
büntényi, kivált káromkodási eset alkalmával gya-
korlatba vétetni. Gyenge lábon áll olly falu-, vagy 
városban az erkölcsiség, hol az igazgató-, s hitelem-
zőnek attól kell tartania, miszerint kifáradnak az illy 
ünnepélyes vallatás-, és büntetéshozásban *). Törté-
nik, hogy a gyermekekek közt, főleg a káromkodás 
bűnét illetőleg, „malitia superat aetatem" : illy szo-
morú esetben is ki fogja találni az okosság az utat, 
mellyen a megromlott gyermeket vissza lehet Isten-
hez vezetni. — Mindent el nem mondottam: azt jól 
tudom ; de a mit elmondottam, azt szent, és Isten di-
csőségét előmozdítani törekvő szándékkal mondtam. 
Végül még csak arra kérhetem paptársaimat, hogy : 
„Omnia probate, et quod bonum est tenete"; s hogy 
mindenfelé törekedjenek terjeszteni a „káromkodás 
-elleni egyleteket." Tiszaparti. 

Jacopone, sz. Ferencz költője. 
(Folytatás.) 

A todii bűnbánót a kereszt bolondsága fogta el ; az üzé, 
kergeté őt nem csak a zárda és szentély falai közé : hanem a 
mezők-, és erdőkbe, s mindenhova, hol csak Isten a teremtmé-
nyek szépsége által magát mutat ja , s kijelenti. Jacopone ment, 
haladt; zsoltárokat énekelve, verseket rögtönözve, s dalait 
könyekben úsztatva. Mikor azután kérdezék, hogy miért sir 
olly sokat? fájdalmas szivvel válaszolá: ,Sirok, mert a szere-
tet nem szerettetik.' Kétség kivüli, hogy ő t ú l s á g o s volt ; 
énekei által kifejezett kivánataiban hilietlen merészség rejlik : 
de ez a szeretet t u 1 s á g a volt , a lángoló szeretet heve, Mó-

*) De hiszen akkor még jobban ki fog fáradni a gyón-
tató-székben, hol ugyanazt százszor keilend minden egyes 
bűnösnél ismételnie, mit most néhányszor valamennyinek 
elmond. S z e r t 

zsesnek, és sz. Pálnak túlzása (?) : „ki a bűnösök üdveért át-
kozott kivánt lenni" *). 

Behatva ezen ember zavart, és rendkivüli élettörténe-
tébe, miként ment a zárdából börtönbe, börtönből az oltárhoz: 
az ember haboz, és félelem fogja el. Az idők vészteljesek, és 
az emberek romlottak voltak. 

Nem akarom fejtegetni Jacopone harczát VIII. Bonifácz 
pápával. Mellyik tévedet t , és mellyik nyerte el a végső dia-
dalt? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy az Isten dicső-
sége soha sem volt érdekelve az igazak hibáinak rejte-
getése által. A hitetlenek örvendezhetnek, a gyengék meg-
rettenhetnek : de az erős lelkeknek okuk van megcsudálni a 
kereszténység fönségét, melly soha sem képzelte s rajzolta a 
szenteket mint valamelly utolérhetlen eszményi lényeket, 
hajlam és gyarlóság nélkül ; hanem csak ollyanokul, a millye-
nekké a természet és nevelés **) tevé őket : szenvedélyes- és 
gyarlóknak; de kik egynapi bűnbánat*3) által képesek voltak 
több évi tévedéseket is eltörülni. 

Állapodjunk itt meg egy kissé Jacoponénak, mint sz. 
Ferencz költőjének tanulmányozásánál. Azon percztől fogva, 
mellyben Jacopone elhagyá a szerencsét, a világ tapsait és 
zaját, ugy látszott, mintha mindarról lemondott volna, mi az 
értelem tulaj donképeni életét teszi. De ő , ki magát kifosztá, 
nem tőn többet, mint hogy magát szabaddá tette. A költészet 
a költőnek lelkében van , mint a szobor a márványban. Az ott 
fogva van : és kell is, hogy ugy legyen. S valamint a szobrász 
vésője csak a nem odavaló részeket üti le a márványból, mig 
az egész annál szebb és fönségesb lesz : ugy Jacoponénak hősi 
poenitentiája is , megkettőzött ütései által nem magát a köl-
tészetet, hanem csak az ahhoz nem tartozó szenvedélyeket, az 
érzékiség-, hiúság- és földi érdeket véste le. 

Hogy szivéből minden vonzódást kizárjon a világ után, 
mindig önzéstelenebb, és tisztább szeretettel kezdett visel-
tetni a távolban levő eszményi szépség iránt : de melly a te-
remtés minden müveiben jelenlévő lesz. 

Egyik leghevesebb elragadtatásában, mikor egészen 

*) k szeretet (mellyről irva van , hogy „nunquam excidit", az-
az : határtalan), k i m e r í t h e t e t l e n az önfeláldozási készségben : 
de soha sem t ú l z ó , valamig csak a kellő r e n d , melly a k i s e b b 
javakat a n a g y o b b a k n a k alárendeli, s a földieket az örökkévaló-
kért , testet a lélekért, önmagát, az egész világot, és mindent, Istenért 
feledni tudja, — nem zavartatik meg , nem forgattatik föl. Valamint 
Mózses, ugy sz. Pál sem ö r ö k kárhozatot ért, midőn testvéreiért kész 
áldozatul esni; lianem csak azon szeretet fokát jelöli, mellyel hajlandó 
vala mindazt elszenvedni,mit az izraelita e z é l e t r e n é z v e legna-
gyobb büntetésnek nézett. Az ,anathema', mellyröl az apostol szól 
(Rom. 9, 3.), csak az ideigleni, fóldi, s n e m z e t i jóllétbeni része-, 
sülésre vonatkozott a zsidók értelmében, nem pedig a végnélküli 
elvettetésre a jövendő életben. S z e r k. 

* 9 ) Egyedül csak ezek ? S nem egyszersmind a csudákat egye-
dül mivelni képes isteni malaszt ereje ? S z e r k. 

*3} Még inkább ama s z e r e t e t által, mellyrei tekintettel 
mondá a b ű n ö s asszonynak a Megváltó : „Remittuntur ei peccata 
multa , quoniam dilexit multum." (Luk. 7, 47.) E szeretet azonban a 
minden emberi jóságnál magasztosabb hit és megszentelő kegyelem 
nélkül nem képzelhető ; mert az is irva van , hogy e szeretetet még az 
is nélkülözheti, ki minden vagyonát a szegényeknek adja , s vezek-
lési szándékkal iszonyú kinokat áll ki. „Et si distribuero in cibos pau-
perum omnes facultates meas , et si tradidero corpus meum ita, ut ar-
deam, charitatem autem non habuero , nihil mihi prodest." (I. Co-
rinth. 13, 3.) S z e r k. 
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Istené látszott lenni, fölkiáltott : „Én a völgyeken, hegyeken 
és sikokon kalandozni akarok menni ; jó csillagomat akarom 
meglátni, melly összehozzon édes szeretetemmel. — Minden, 
mit e viágban látok, szeretni kényszerit engem : a mezők 
vadai, a madarak, a tengerek halai ; minden, mi a légben él-
degél, minden teremtmények szent éneket zengjenek az én 
szeretetem előtt '? 

Mikor a lélek a teremtmények ez énekét érti , nem késik 
azt ismételni: s a rim önmagától sziilemlik az elnémult ajkakon. 
Különben, midőn Jacopone a zárdába ment , ott már minden-
felé viszhangzottak szent Ferencz és Boneventura dalai : s én 
nem is csudálom, hogy ő azokat folytatta, fölülhaladta és 
halhatatlanokká tevé. 

Aquinói sz. Tamás fölséges prosát irt az Oltári-szentség 
ünnepére; s a III. Incze pápának tulajdonitott ,Dies irae', az 
egyházak boltozatai alatt ma is hallatja fenyegető szakait. 
Jacopone az elhagyott hét fáj dalmű Szűznek sóhajait éneklé 
meg, midőn a „Stabat Mater"-t megirta. A kath. szertartás 
soha sem fogadott el meghatóbbat ezen, annyira szomorú 
éneknél : mellynek egyhangú szakai, mint a könyek ömledez-
nek ; és olly édesek, hogy az ember, angyalok által vigasztalt 
isteni fájdalom sóhajait ismerné föl bennök. — Ezen hason-
lithatlan mü elegendő volna Jacopone dicsőségét megörökitni. 
De ugyanakkor, midőn a kálváriái ,Stabat'-ját megirta, ké-
szítette a bölcsőit is. Ez is azon rímekkel van irva; ugy hogy 
méltán kétkedhetni : valljon a fájdalom éneke, vagy az örömé, 
volt-e az első. — Az utókor e két gyöngy között választást tett; 
s mig az egyiket a könyvtárak poraiban eltemetve hagyá, 
addig a másikat, a fájdalom énekét, a jámbor hivek lelki épü-
letére századokon keresztül használta, és használja. A bölcső 
,Stabat'-ja igy hangzik : 

Stabat Mater speciosa 
Juxta foenura gaudiosa, 
Dum iaeebat parvulus. 

Cuius animam gaudentem, 
Laetabundam et ferventem 
Pertransivit iubilus. 

Quis est, qui non congauderet ? 
Christi matrem si videret 
In tanto solatio. 

Quis non posset collaetari, 
Christi matrem contemplari, 
Ludentem cum filio ! 

Yidit suum duleem natum 
Vagientem , adoratum 
Vil i diversorio. 

Stabat senex cum puella ; 
Non cum verbo, nec loquela 
Stupescentes cordibus 1), etc. 

A mi Jacopone olasz müveit illeti, azoknak nyelve nem 
egy Olaszhon nagy költőinek tudós nyelvével. Jacopone Um-
bria hegyeinek tájszólásán i r t , mellyen a pásztorok és mun-
kások beszéltek. 

Némellykor azt hihetné az ember, hogy e ferenczrendi 
szerzetesnek mystikus énekei, Kempis Tamás ,Krisztus köve-
tese' czimü müvének jelesebb helyeiből vannak kölcsönözve; 
ha nem tudná, hogy ez utóbbi több mint száz évvel később 
élt. Igy, mikor a léleknek két szárnyat ád , hogy az Istenhez 
följuthasson, tudnillik a szivnek szeretetét, és az értelem 
tisztaságát 2). (Vége köv.) 

') Lílsd a párisi kir. könyvtár 7885. számú kéziratot, 109. lap. 
2J V. ö. az emiitett mü II. könyv. 4. fej., és Jacop. költ. 5. könyv. 

35. dal. 

rWBSÏ  

EGVHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 6-án. Imént tétetett közzé a főmagass. car-

dinalis és herczeg-primás nagyböjti főpásztori körlevele; melly 
az emberi életet majd öröm-, majd szomorúsággal, remény-, 
és félelemmel eltöltő napok változékonyságától alkalmat véve, 
méltóságos komolysággal hiv föl a gyorsan változó esemé-
nyeknek mindenkor keresztényies lélekegyformasággali fo-
gadására: egyszersmind pedig hő szavakban fejezi ki a szent-
séges romai pápa iránti részvét kegyeletes érzelmét. De kö-
zöljük az egészet : 

„ J o a n n e s S. R. E. Tit. S. Crucis in Hierusalem Pres-
byter Cardinalis S c i t o v s z k y , Dei et Apóst. Sedis gratia 
Metr. Eccl. Strigon. A. Episcopus etc. etc. 

Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! 
Deus in mundi huius gubernatione admirabilis, eum-

dem in perpetua quadam conservât vicissitudine ; ita fit, ut 
dies unus alteri per omnia nunquam sit similis. Idem quoque 
in homine videre licet : modo namque spe sustollitur, modo 
timoré deiicitur ; modo per consolationem in dexteram, modo 
per adflictionem in sinistram vergit. Demus ergo operam, lior-
tatur piissimus Grenevensium Antistes S. Franciscus Salesius, 
ut continuam et inviolabilem quamdam in tanta accidentium 
et casuum inaequalitate aequabilitatem cordis habeamus; 
esto omnia diversimode circa nos vertantur et volvantur, nos 
nihilominus constanter immobiles maneamus in Deo, semper 
intuendo et ad Eum tendendo. Regula haec semper aurea et 
unica salutis anchora fuit ; nostris tamen diebus eo velocius 
adprehendenda es t , quo frequentius subitae rerum mutati-
ones et repentinae recti ordinis convulsiones oculis nostris 
obiiciuntur. Vis vaporum, mira celeritate onera propellens, 
ad mundum quoque spirituálém transmigrasse videtur ; nec 
infrequens est, ut dum malis medelam, bonis firmitatem quae-
rimus, opera tenebrarum ceu consummata nobis sistantur. 
Filii huius saeculi non tantum prudentiores, sed etiam velo-
ciores filiis lucis in generatione sua sunt. En ! haud pridem 
evenit, quod in medio tumultuum bellicorum, humano san-
gvine torrentis instar adhuc manante, laetissimus de pace 
clamor auribus nostris insonuerit; vicissim quando de pace 
laetabamur, et vastatoris Angeli ensem ad longius tempus 
positum credidimus, nova surrexit tempestas , quae nisi Ver-
bo, per quod facta sunt omnia, sedari posse videtur. Dies diei 
eructat verbum, quod sacrata foedera rumpantur , iuris et 
iustitiae ima fundamenta subruantur, sublimiores potestates 
despiciantur, sanctissimae fidei veritates et augustissima Re-
ligionis mysteria proscindantur, morum honestas et salutaris 
continentia variis et exquisitis artibus risui exponantur ; ver-
bo , quaecunque societati humanae salutaria, singulis autem 
necessaria et chara sunt , quotidie novo discrimiui obiician-
tur. Quod autem quemlibet cordatorum virorum sollicitudine 
replet , illud est , quod mendaces chartae et pagellae verita-
tem studiose occultent, saepissime in contrarium detorque-
ant , sicque incautis fucum faciant, sed et cautos in devia de-
ducant. Fratres et Filii Charissimi ! dolor , quo cor nostrum 
vehementer afficitur, cogit nos ad specifica quoque descen-
dere ; quia neminem Vestrum esse arbitror, qui pari animi 
moerore non premeretur, d u m e t e n o r e pagellarum publica-
rum videt aclieronta moveri, ut Beatissimo Patri, ipsique Sedi 
Apostolicae eripiantur ditiones, Patrimonium S. Petri dictae, 
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quae a duodecim incirca saeculis in possessorio Summi Eccle-
siae Pontificis existunt, et communi populorum suffragio, 
gentiumque consensu pro eiusdem proprietate ea ex gravis-
sima causa reputantur , ut Pontifex qua non unius nationis, 
sed omnium populorum Doctor, Pater ac Rector , suis liber-
rime praesit, nec proinde ullius terreni Principis imperio sub-
esse cogatur. Ut adeo gravissimam toti Ecclesiae Catholicae, 
eiusque ducentenos milliones numerantibus liliis iniuriam in-
ferre t , qui tantorum iura in suo sanctissimo Capite violare 
attentaret. — Tela quidem iniquitatis istius, alias iam, imo 
nostris quoque diebus in Patrimonium hoc sacrum iacieban-
tur, dum Pius hoc nomine septimus, omnibus exutus, in exte-
ras violenter rapiebatur oras ; evenit hoc unius terreni Prin-
cipis iniquissimo facto, aliis potentatibus iura Sedis Aposto-
licae tuentibus ; sed nunc Deus meus ! multiplicati sunt super 
capillos capitis, qui oderunt iustitiam, et sacrilegam rapinam 
moliuntur. Solus^et unicus prope augustissimus Caesar noster 
est, qui catholico spiritu, quo gaudet, animatus, communi Chri-
stianorum Patri suppetias fer re , pericula ab Eo repellere 
promtum paratumque semet exhibet ; quia perbene novit, 
quod si Papae eripere licet, quae iure possidet, nullius Prin-
cipis thronus securus erit. Caeterum etiamsi idtro libenter 
confiteamur : nihil sub sole esse perfectum, adeoque in Stati-
bus quoque Pontiiiciis naevos dum et quando reperiri ; omnis 
attamen illarum partium notitiam liabens recognoscat, est 
necesse : ibidem artes et scientias florere, instituta bono com-
muni promovendo sacrata, imprimis charitativa continuo mul-
tiplicari, vias publicas optime constructas, onera publica mo-
derata haberi. verbo nihil eorum desiderari, quae ad vitam 
commode ducendam, et salutem temporalem non minus ac 
aeternam assequendam requiruntur. — Non possumus itaque 
non horroré percelli, non moerore consumi, dum rebus sic 
stantibus, videamus „fremere gentes, convenire Principes 
terrae in unum adversus Dominum et adversus Christum 
eius" ! Quid ergo facto opus, quaeritis Charissimi ! imprimis 
Nobis, qui foris pugnas, intus timorés experimur? Nos Di-
lectissimi ! qui plus una vice iam vidimus impium, superexal-
tatum et elevatum sicut cedros Libani, qui transivimus, et 
ecce non era t , quaesivimus eum et non est inventus locus 
eius , Nos inquam in hac rerum vicissitudine pacem tranquil-
htatemque animi nonnisi in Illo quaerere possumus , imo de-
bemus, cui cura est de nobis, qui dat escam esurientibus, dat 
vitam, vires, inspirationem et omnia. — Post Deum , spere-
mus meliora ab iis potestatibus proventura, qui vice Omni-
potentis in spiritualibus et temporalibus nobis praesunt ; non 
enim est potestas nisi a Deo : — alleviemus sollicitudinem 
eorum nostra obsequiositate, et reddetur iugum illorum svave 
et onus leve. Attamen in protectioneDei coeli tunc tantum com-
morabimur, si lidem illibatam servaverimus , et mandata fideli-
ter custodierimus. Quia vero in multis offendimus omnes, non 
alia, quam sincerae conversionis patet nobis via ad conse-
quendam misericordiam et inveniendum tempore opportuno 
auxilium. Frustra Fratres et Filii Charissimi ! calamitatum et 
adversitatum causas seu in temporum iniquitatem, sive in 
hominum improbitatem coniicimus : sub provido Deo, nemo 
miser, nisi sua culpa mereatur , esse potest. Recessit cor no-
strum a Deo ; fodimus cisternas, cisternas dissipatas, quae 
non valent continere aquas ; animo contrito et in melius mu-

tató revertamur ad Deum, et illius etiam antiquae benedicti-
ones revertentur ad nos. Si ergo vitam nostram generatim 
continuam quasi poenitentiam oportet esse, talibus operibus 
nunc praecipue nos intentos esse convenit, quando et metus 
adversitatum et imminentis S a c r a e Q u a d r a g e s i m a e 
tempus, poenitentiam quodammodo clamant. — Quod igitur 
ante omnia a Yobis exigo, imo ad quod paterne hortor , est, 
ut praedicationi verbi Dei ferventius instate, annunciate omne 
consilium Dei fidelibus Vestris, signanter autem, quod per 
virgam et verbera intendit, ut nimirum intellectum nostrum 
in obsequium Christi, et rebellem voluntatem ad obedientiam 
Evangelii compellat. Annunciate , ut potestati sublimiori 
subiecti sint : alioquin inobedientia et dissolutio ordinis non 
aliis tantum concivibus, sed ipsis etiam rebellantibus serius 
ocyus gravissimas aerumnas consciscit. Annunciate , ut pacem 
et cliaritatem cum omnibus foveant, quae praecipuum chri-
stiani nominis ornamentum, simul firmissimúm salutis publi-
cae fundamentum constituit. Deinde autem divinorum my-
steriorum, quae hoc tempore sacro celebrabuntur, vim et ef-
ficaciam Vestra devotione, sensibili pietate , et morum san-
ctimonia augere studeatis. Si ergo alias, quod pro nostra con-
solatione servivit, sacrum recessum et publicam Sacramento-
rum susceptionem in aliqua Districtus Vestri Ecclesia piefre-
quentastis : id eo fidentius modo a Vobis expecto, quo peio-
res sunt dies, quas deeurrimus ; orate autem ferventer et 
constanter, ut Dominus dives in omnes dissipet consilia im-
piorum; — protegat B e a t i s s i m u m P a t r e m nostrum, ne 
tumentium fluctuum tempestatibus obruatur, sed fortitudine 
dexterae Excelsi incolumis conservetur. Ast sine intermissi-
one fundite quoque preces , ut Pater misericordiarum effun-
dat miserationes suas in Augustissimum Dominum nostrum et 
omnes Reges et Principes t e r rae , quo nationibus pa-
cem , sibi tranquillitatem adquirant. — Caeterum in ob-
servanda quadragesimalis ieiunii disciplina nunc quoque 
eadem constituo, quae aliis annis, signanter festo S. Agnetis 
V. M. anno 1854. Nr. 450. observanda praescripsi. Utinam 
Pater misericordiarum et Deus totius consolationis ita contri-
tum et humiliatum cor det nobis, ut misericordiae recordetur, 
et avertat indignationem suam a Nobis. Pax Domini nostri 
Jesu Christi sit cum omnibus Vobis. Amen. Dabam Strigonii, 
festo S. Agnetis V. M. anno I860., Episcopatus nostri anno 
trigesimo secundo, Archi-Episcopatus undecimo , Presbyterii 
vero quinquagesimo primo. Joannes Card. Archi-Episcopus. 

— Hasonló szellemben van irva az erdélyi püspök, 
nmélt. Iba y n a 1 d Lajos ur ő excellentiája által nagyböjtre 
kiadott körlevél is ; mellyben a hivek fölszólittatnak, húsvéti 
sz. gyónásuk- és áldozásuknak a sz. atyáérti fölajánlására: ki 
iránti részvétöket, az e czélra kitett aláirási iveken is tanú-
síthatják, és remélhetőleg, fényesen is fogják tanusitni. 

— A zágrábi főmagass. bibornok-érsek ur ő eminenti-
ája által kiadott, s már emiitett terjedelmes főpásztori le-
vélre kívánván visszatérni, sajnáljuk, hogy azt , daczára a 
félivvel ujolag megtoldott, s jövőre gyakrabban megtoldandó 
lapba, egészen föl nem vehetjük. Tárgyát az alább idézendő 
szakaszok hiven kifejezik. — Előrebocsátván a főmagass. car-
dinalis, a mult évi szerencsétlen háború eredményeinek rö-
vid elősorolását, ekkép panaszolja be a felforgatási szellem 
folytonos működését : „Acerbitatibus his ingens ex eo accedit 
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cumulus, quod infaustus ille revolutions spiri tus, qui inde a 
medio saeculo tristem in modum exercet. Europam, quive po-
stremo decennio tantisper repressus videbatur , ex infelici 
memorati belli eventu , novas indeptus sit vires ; usque adeo, 
u t in maiore Italiae parte in apertas flammas erumpere potu-
erit. Cuiusmodi sit liic spiritus ? nobis omnibus notum est, 
qui ipsi audaces eius assultus, funestosque effectus haud du-
dum, nec parva in mensura delibavimus. Noscimus principia 
eius, in tenebrosis secretarum societatum officinis procusa ; 
quae quidem licet chamaeleontis ins tar , pro adiunctorum va-
rietate mutent colorem suum : in eo tamen plane concordant, 
quod religioni, stabili rerum ordini, tranquillitati publicae, 
atque adeo verae prosperitati populorum nedum periculosa 
s i t , sed omnino exitiosa. Sed et si ignotus esset genius infeli-
cis huius hominum progeniei : abunde eius natura cognosci 
posset ex iis, quos undique producit, rerum eventibus. ,Ex 
fructibus eorum cognoscetis eos', dicebat iam divinus Salva-
tor noster. Vel an quis ausit inficiari, ubicunque revolutio 
pedem figit , ac vel ad aliquem eluctatur consistentiae gra-
dum : illic sanctissima religionis , praesertim catliolicae, pla-
cita vel aperte impugnari , vel saltern ignorari ; cultum divi-
num negligi ; festorum sanctimoniam impune violari ; sacra-
menta contemni ; pios Ecclesiae ritus sannis et sarcasmis im-
peti ; innocentiae vitae et religiosis moribus insultari? An 
quis negare ausi t , ubi revolutio publici regiminis habenas ar-
r ip i t : sanctissimae vitae antistites in exilia agi, carceribus 
mancipari, aut secus iniuriis omnÍ3 generis lacessiri, eccle-
sias, aliaque pia instituta despoliari ; religiosos ordines, curae 
animarum, educationi et institution! iuventutis, sublevandae 
egestat i , morbis, aliisve calamitatum generibus afflictae , in-
defessam operám navantes , suis sedibus exturbari , proprie-
ta te exui ? An negari po tes t , omni authoritati ecclesiasticae, 
ipsius adeo summi Ecclesiae Capitis in rebus plane fidei ac 
morum editis praeceptionibus obedientiam perfracte detre-
ctari ; imo ipsam venerabilem summi Pontificis personam et 
dignitatem in theat r i s , publicis usque adeo platearum compi-
tis , impiis parodiis, insultibus et iocis proscindi, contaminari ? 
An negari po tes t , scriptis periodicis, libris, picturis, et de-
lineationibus, non tantum periculosa undique spargi axi-
omata, sed et castimoniae et pudicitiae, ipsi adeo civili mo-
rum homestati repugnantia obiecta in vulgus spargi , iuven-
tutis oculis obtrudi, dataque opera foveri , multiplicari ? Qui 
de horum veritate dubitare posset , inspiciat vel obiter pagel-
las publicas, pastoralesque literas antistitum , sub revolutio-
nis tyrannide gementium, et religionis morumque puritatis 
vices amaris lachrymis deplorantium " Ezután ér in tve , mi-
kép az illy féktelenség nem csak a vallásos hitélet-, de 
a közjóllétnek is kétségtelen sirját ássa meg, az ámitó ké-
csegtetéseket említi. „Clamant plenis buccis libertatem ; sed 
libertás liaec procul abest ab ea , qua Christus nos do-
navit libertate. Est tristissima illa libertatis species, quae 
bonos tremere fac i t , malos exultare ; est libertás per-
ditis hominibus t r ibuta , ad insultandum divinis humanis-
que legibus, ad probos pacatosque cives omni afflictionum 
genere lacessendos, spoliandos , patriae finibus eliminandos. 
Clamant aequalitatem ; sed huius legibus eousque tantum se 
accommodant, quousque alii plus ipsis possident, vel altiori 
quam ipsi dignitatis graclu potiuntur. Utprimum se cum his 

ad eandem libellám elevarunt, nil amplius de aequalitatis prin-
cipio audire volunt. Alia tunc stabiliunt axiomata, ex nationis 
dignitate, salute publica, genio saeculi, caeteris idgenus com-
munibus locis desumpta, quae nimirum optime subserviunt 
ambitioni ipsorum, et siti pecuniarum. Clamant denique , ac 
omni paene tertio verbo memorant progressum. Sed vero sub 
hac nomenclatione intelligunt, maiorem in dies quidquid di-
cendi, scribendi et agendi licentiam ; omni etiam legitimae 
authoritati resistendi facultatem ; laxationem legum, priva-
tum arbitrium, iustissime licet, restringentium. De genuino 
illo progressu , qui mortales meliores facit , et magis in dies 
virtutis studio deditos ; qui eos iustitiae et honestatis leges 
cunctis huius vitae bonis praeferre docet; qui in genere ho-
mines supremo suo fini assequendo, in dies reddit aptiores, 
liocque pacto et aeternae. e t , quoad per liumanam conditi-
onem licet, temporaneae prosperitatis capaces : de hoc in-
quam progressu tam parum scire volunt , u t eum potius ceu 
re t rogradum, tenebras , et obscuritates consectantium homi-
num nisum soleant proscindere, diffamare . . ." De mi korunk-
ban a romlottságot és vészt te tőpont jára j u t t a t j a , az a felfor-
gatási elveknek legfelsőbb helyrőli pártolása némelly orszá-
gokban. „Quovis enim tempore fuerunt homines, qui ambi-
tionis aes tu , aut habendi cupidine abrepti, publicam tranquil-
litatem interturbare nil pensi duxerunt. Iam Sallustius dicebat : 

,Semper in civitate queis opes nulj.ae sun t , bonis invident, 
malos extollunt, vetera odere , nova exoptant ; odio rerum 
suarum mutari omnia student ; tú rba , atque seditionibus sine 
cura aluntur : quoniam egestas facile habetur sine damno .. 
Sed si ipsi regnantes principes, id generis impiis ausibus non 
modo non opponant authoritatem suam, sed eos probent, suf-
flaminent, imo rem cum iis communem quodammodo agant, aut 
plane se duces iniquae factionis praebeant : tum certo quem-
vis bonum virum, beneque humano generi cupientem totis 
artubus contremiscere est necesse. Quam enim sortem exspe-
ctandam habet societas mortalium, si iuris et iustitiae, ordi-
nis et proprietatis principia per eos ipsos infr ingantur . qui 
propterea portant gladium, ut insontes tueantur adversus ini-
quos ; quibus propterea a Deo est data potestas , u t ea in tui-
tionem utantur sacrosanctorum generis humani iurium ? An 
non cuncta in convulsionem, tandem in barbariem ruere opor-
tebi t?" — Az átalános szavazat elvével űzött csalást ekkép rója 
meg a főpásztor : „Quis non videt princípium hoc publicae 
tranquillitati , atque adeo toti humanae societati summe esse 
periculosum, imo perniciosum ? Quippe non est hoc aliud, 
quam infaustum illud liberae electionis axióma, quod vetusti-
oribus temporibus apud bene multos populos viguit; sed quod 
subin reiectum fuit, ceu publicae tranquillitati, prosperitatique 
infensissimum." (Mert egészen más, egy nagy, szenvedélyes tö-
meget, mégha nem minden tudatlan egyén vétetik is abba föl, 
mint ez az átalános szavazatnál történik, felszabadítani a tet-
szése szerinti választásra egy, általa kellőleg nem méltányolha 
tó ügyben, minő a birodalmak sorsa; és más ismét, e választás-
sal a társadalom legjobbjait és értelmesebbjeitbizni meg, mint 
a pápaválasztásnál, és egykor a romai sz. birodalomban.) „Do-
cuit quippe experientia, quotiescunque tlironum contigit eva-
cuari : totam pátriám passionum omnis generis , factionumque 
aestu , humani potissimum sangvinis rivis comitato, fuisse 
correptam. Sic, ipsa acerba experientia edoctae nationes, mis^ 
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so pernicioso illo prineipio, legitimarum dynastiarum adopta-
riint institutum ; perspicientes, quaevis ex hoc nefors pro-
ventura incommoda (ea enim est rerum humanarum conditio, 
u t nihil sit penitus expers naevorum) nequidem in compara-
tionem venire posse cum iis , quae ex electivo iure progermi-
nant calamitatibus . . . . Si mediae Italiae populis ius adstruitur, 
suas exautorandi dynastias, saeculorum usu , et totius Eu-
ropae consensione roboratas, seque alius principis subiiciendi 
potestati : quo iure id negari poterit caeteris nationibus ? . . . 
Num credere quis possit, immensi Indiarum orientalium im-
perii populos, se sponte ac benevole ad ora tormentorum Bri-
tannicorum passuros adligari? — Quae quidem res eo etiam 
est plenior periculi, quod neque de vero nationum, de quibus 
agitur , constet sensu ; imo constet fidedigne , homines , qui 
nationis nomen et authoritatem usurpant , non esse nisi facti-
onem audacium, atque ad quaevis suae ambitioni et habendi 
cupiditati immolanda paratorum hominum ; qui vix unquam 
ad hune prolapsi fuissent temeritatis gradum, nisi potentium 
principum indulgentia, atque adeo armis fuissent succollati. 
An non ipsa coryphaeorum huius factionis nomina, e priorum 
annorum revolutionibus nota, tristemque in iis celebritatem 
consecuta, satis indicant, de quo agatur hominum genere ? 
An non fidedignis constat relationibus, quam indignis partim 
artibus, partim vi etiam adhibita, praetensus ille nationis 
sensus exsculptus si t , actuque obtusae aciei oculis, qua talis, 
obtendatur?" (Vége követk.) 

— (GHASZHIR.) Imént veszsziik a szintolly váratlan, 
mint mélyen szomoritó hirt, mélt. és főtiszt, csanádi megyés-
püspök, C s a j á g h y Sándor urnák f. hó 7-dikén déli 1 óra-
kor bekövetkezett gyászos kimultáról ; mellynek hallatára 
minden egyházát szerető katholikus honunkban mélyen föl-
soliajtand, és növekedő aggodalommal fogja a hit legerősebb 
támaszainak részint megingattatását, részint ki is dőlését 
szemlélni : egyedül az Ur hatalmas őrködésében bizva, tar-
tóztatván magát a fölkiáltástól : ,Domine salva nos ' 

PÉCS, február elején *). Hitéletünk örvendetes fokon áll. 
A nép e válságos időben szorgalmas templomlátogatásban és 
sz. vallásában keresi, s találja vigaszát. — Az uj tanmódszert 
illetőleg papnövendékeinket Dr. L e c h n e r , a pásztorság 
tanára elvezette az elemi főiskolába : hogy ott, az elméletileg 
hallott hitelemzést gyakorlatilag is lássák. Többszöri látoga-
tás után, mindegyikök tartott próba-előadást, melly sikerült-
nek mondható. Nem sokára a többi tárgyakból is fognak min-
ta-előadásokat hallgatni ; s igy eleve elkészülni arra , mi egy 
elemi igazgatónak szükséges. Nem kevésbbé helyes azon in-
tézkedés is , hogy öregebb papnövendékeink próba-szónokla-
taikat nem csak az étteremben, mint eddig szokás volt, hanem 

*) A tisztelt levelező által e tudósítás bevezetéseid előrebocsá-
tott sorokat elhagytuk : nem akarván ezzel is okot szolgáltatni né-
mellyeknek azon eljárásuk f o l y t a t á s á r a m e l l y m i a t t a minket 
annyira megörvendeztető részvét, mint ott mondatik , ,in urbe et orbe' 
nyilatkozik. Kétségkívül ennek tudata legnagyobb vigasztalás lehet 
ránk nézve ; nem azért, mert személyünk nyer általa legszebb elégté-
telt : hanem mert a sz. ügy diadalát hirdeti, s a kath. hitegység és ér-
zelem túlsúlyra emelkedését láthatjuk bsnne. Csak is ennek szilárdí-
tása végett tartjuk kötelességünknek . hogy az ellenünk komolyan 
emelt, de alaptalan vádakat megezáfoljuk : a merő gyanúsítások-, so-
phismák- és piszkolódásokra pedig azzal feleljünk, mit azok érdemel-
nek , — megvető hallgatással S z e r k. 

egyszersmind legközelebbi vasárnap az ,irgalmas-nénékl temp-
lomában mondják e l , hol magyar, hol német nyelven : szép 
gyakorlatot szerezvén igy e téren , melly olly háladatos gyü-
mölcsöket szokott az azt kellőleg mivelőnek teremni. Az elemi 
fő, real, és praeparandiai iskolák uj igazgatót nyertek, kinek 
beigtatása fényesen ment végbe. Hála a kormánynak, melly e 
fontos ügyet szakértő kezekre bizta. — A sz. Ágostonról neve-
zett plebánia-templom, melly eddig két felől falakkal volt 
elzárva, diszes tért fog nyerni ; melly annál czélszerübb, mivel 
igy a körmenetek a templom körül is tartathatnak. Nt. P u-
c h e r Gusztáv plébános ur buzgóságának köszönhető a terv ; 
ki a plebániaház átalakitása, a temető csinosítása, és a Hayi-
Boldogasszony-kápolna szabályozása által is igen lekötelezte 
Pécs lakóit. A szent helyek külső disze, és tisztasága minden-
esetre a lelkész ékessége is. Több illy buzgó plébánost az 
egyháznak ! m. pr. 

KÉKKŐ , január 28-án. Védszentünk napját némi ünne-
pélyességgel megtartani, régi, s ugy szólván világszerte kö-
zönségesen elfogadott szokás ; mert ez azon napra emlékeztet 
minket, midőn a keresztség fördőjében megmosatván , s a 
kath. anyaszentegyház kebelébe fölvétetvén , Krisztus Jézus 
szentséges zászlójához esküdtünk: szentül megígérvén, hogy 
az Urnák harczait hősiesen vivni fogjuk teljes életünkben. 
Melly alkalommal, hogy egykori küzdelmünk annál sikerdu-
sabb legyen, az anyaszentegyház egy mennyei védszent oltal-
ma s pártfogása alá helyeze bennünket, ki mig élt, jó harezot 
vívott, pályáját hősiesen bevégezte, hitét állhatatosan mind-
végig megtartotta. S miután ezen annyira emlékezetes napja 
éltünknek minden esztendőben, s minden év változásakor 
újra előfordul, igen helyes- és czélszerünek találom azon va-
lóban keresztényi szokást, hogy illy ünnepélyes alkalommal 
szerencsét, testi és lelki áldást kivánunk egymásnak. Igen, a 
névnapi jelenet alkalmas pillanat a nagyrabecsülés-, tisztelet-, 
hála-, és szeretet érzelmeinek kifejezésére. Az alattvaló kö-
zeledik illyenkor elöljárójához, a barát barátjához, a gyermek 
szülőihez ; hogy kiki saját érzelme- s indulatinak szavakat köl-
czönözzön, és szívélyes szerencsekivánatait hódolatilag be-
mutassa. E szép szokás által nem csak mindenki saját állása-
s kötelességére figyelmeztetik, hanem a jó akarat köteléke? 
is szorosabbá füzetik. Az előljáró ezen figyelem által megkü-
lönböztetve, engedékenyebbé válik alattvalói i ránt , az atya 
jobb indulattal viseltetik háladatos gyermekei i ránt , s köny-
nyebben bocsát meg nekik némelly kisebb hibákat. A jó barát 
szinte fölemelve érzi magát kedveltjeinek figyelme és szivé-
lyessége által Illy szempontból fogom én föl a névnapi 
üdv- és szerencsekivánatokat. Igaz , hogy a dicséretes szokás-
hoz ollykor ferde nézetek is járulnak; azonban: ,Ubi pluranitent, 
non ego paucis offendar maculis.' Mondják, hogy egykor The-
mistocles , a híres görög bölcsész , házát közárlejtés utján el 
akarván adni, ennek különös ajánlására kihirdette, hogy jó 
szomszédjai vannak. S valóban a jó szomszéd megbecsülhet.-
len kincs. Ugyanazt tapasztalom magam is. Mer t noha plé-
bániám minden felől idegen vallású atyafiaktól van körülvéve, 
mégis legalább délnyugot felé van egy kath. község, mellynek 
lelkipásztoráról elmondhatom, hogy Kékkőnek is jó szom-
szédja van. E jó szomszédom évenkint becses nevenapján 
szép vendégkoszorut szokott maga köré gyűjteni. Ez idén is 
kitűnő baráti szeretet- és nyájassággal tar tá meg örvendetes 
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sz.-Vincze-névnapját. E szerint kellemes reggel viradt ránk 
folyó évi 23-án. A lég az előtte való napi zivatar után olly 
szelid vala, s a nap olly barátságosan intett felénk, hogy két 
utitársommal előre is kedves szomszédunknál derült , vidám 
órákra számolhattunk. S nem is csalatkozánk reményünkben. 
A plébániaiakban már több uri vendéget találtunk, kik a jó 
barát és szomszéd tiszteletére jöttek. Kölcsönös üdvözlések 
után a napi kérdésekre menénk át. S kit ne érdekelne egyhá-
zunkjelen állása, és a szentséges atyánknak szorongattatása ? 
Az ,Idők tanujá'-nak ,Lesz-e congressus' czimü érdekes czikke 
több helyes észrevételekre szolgált alkalmul. A történetek 
logikájában isteni oktatás van! Bár megértenék az illetők. 
Megtekintettük tovább a Sz.-István-Társulat legújabb könyv-
kiadásait, ugy mint a Zalka-féle szentek legendáit, és az ency-
clopaediát; melly könyvekegy uri vendégnek annyira megtet-
szettek, hogy mindjárt a társulat tagjai közé iratta be magát. 
A szentek legendája osztatlan tetzésben részesült. A tudós 
encyclopaediával is meg volnánk elégedve : csak azt sajnáljuk, 
hogy a mint az első kötet fölosztásából kivehetni, roppant 
terjedelme miatt aligha fogjuk a végét megérni. Egyébiránt a 
kiadó társidat buzgó tevékenysége, s a közzé tett irói becses 
névsorozat minden jót Ígérnek Igy folyt a beszélgetés dé-
lig. Barátságos ebéd alatt nem hiányoztak üdvös felköszönté-
sek és szerencsekivánatok, kivált a szeretett házi gazdára 
vonatkozók. De meg is érdemli. Minél terhesebb ugyanis az 
áldozári, s illetőleg lelkipásztori pálya, annál nagyobb annak 
érdeme, ki azt derekasan betöltötte. A falusi lelkipásztor pá-
lyája csekély körbe van ugyan szoritva : de azért jótékony és 
magasztos az állás, mellyet az emberi társaságban elfoglal. A 
község üdve az ő személyével legszorosabb viszonyban áll. 0 
rá is illik az Üdvözítő mondása : „Nem azért gyújtanak gyer-
tyát, hogy véka alá tegyék ; hanem a gyertyatartóra, hogy 
világoskodjék mindeneknek, kik a házban vannak. Ugy vitá-
goskodjék a ti világosságtok az emberek előtt , hogy lássák 
a ti jó cselekedeiteket; és dicsőítsék az Atyátokat, a ki 
mennyekben van." (Mát. 5, 14—16.) Illy szellemben műkö-
dik az én kedves szomszédom is. Legyen szabad egyet-mást 
megemlítenem. A templom azon hely, mellyben a lelkipász-
tor mint Isten házában, mindenkor a legfőbb örömét találja ; jól 
tudván, hogy ez azon sz. hely, mellyben az Ur kiválólag osztja 
kegyelmeit ; ez azon dicső ház , melly a mennyei czélokra van 
alapítva. Ha az alsó-palojtai templomot csak egy kevéssé 
veszszük is szemügyre, ugy már puszta megpillantása a csak 
nem régen emeltetett csinos vaskeresztnek a templom előtti 
térségen, sz. gondolatokat ébreszt bennünk. Azon csendes 
béke, melly a templomot körül lengi, s a csinosan kifestett 
szentély, melly a régitől egészen különbözik, és egyéb sz. ké-
pek , mellyek körös-körül láthatók, s a megújított szószék, 
mellyről az élet igéi liusz év óta olly szorgalmasan hirdettet-
nek : mind ez bizonyitja, hogy itt a lelkipásztor szereti az 
Ur házának ékességét. A népiskola szoros viszonyban áll egy 
jobb jövő reményével; valamint átalában a jó neveléstől függ 
az emberiség jólléte, egyházi, vallási, erkölcsi, polgári és csa-
ládi tekintetben. Igen, a jól nevelt ifjúság a legbiztosabb kezes-
ség a boldog jövőért. Alsó-Palojtának van uj iskolája, mellyet 
mult évben ft. Gály Lőrincz drégelypalánki esperes ur ünne-
pélyesen szentelt be. Ezen valláserkölcsi képző hajléknak 
létrehozója szinte nem más, minta kedves szomszéd Mond-

jam-e, hogy a jó szomszéd velünk is éreztette jótékonyságát? 
Csak elmondom bizony, a mi szivemen van. Ha felértünk az 
alsó-palojtai határt elválasztó hegyekre, onnét gyönyörű szép 
kilátás nyílik Kékkő felé. A vidék regényes helyezete, vala-
mint a mezőváros u j iskolája, a keresztúti állomások, és a bol-
dogs. Szűz ujon épült kápolnája a kalvária-hegyen jelesen 
veszik ki magukat. Ebben is kedves szomszédunknak szép 
érdeme van : az uj kápolnára egy maga annyit áldozván, hogy 
neve méltán a legnagyobb jóltevők közt foglal helyet. Egyéb-
iránt a kegyes emberbarát, és illetőleg lelkipásztor, nyájának 
minden részére egyaránt szokta ápoló gondját kiterjeszteni. 
Husz év óta, a mint Alsó-Palojtán áldásdusan működik, nem 
egy éhezőnek adott ő kenyeret , nem egy szomjazónak italt, 
nem egy szomorúnak vigasztaló szót, nem egy nyomorultnak 
jó tanácsot. Ez a jó lelkipásztornak, nt. G y ü r k y Vincze alsó-
palojtai érdemes plébános urnák élethű jellemzése De már 
bezárom névnapi soraimat. Ezeket is nem azért hoztam föl,-
mintha a hizelgés aljas szelleme férhetne szivemhez; hanem 
inkább, hogy minden jóknak óhajtása találkozzék azon őszinte 
szerencsekivánatommal: Adjon az ur Isten sok illy nemes-
keblü lelkipásztort népének; s vezérelje őt tovább is szép hi-
vatásának pályáján: számos tisztelői-, s illetőleg barátinak 
köz örömére, becses életét sokáig föntartva. M J. 

NÉMETORSZÁG. Nem csak Frankfurtban (Maina 
mellett), de még a csaknem egészen prot. Mecklenburgban is 
aláírási ivek tétetnek ki az ő szentsége iránti részvét tanúsí-
tása végett ; sőt , utóbbi helyen gyűjtések is történnek a sz. 
atya segélyezésére ! Ki a mecklenburgiakat erre a ,Nordd. Cor-
resp . 'u t ján fölhívja, Kettenburg lovag ; egy köztiszteletben 
álló férfi, ki 8—9 évvel ezelőtt tért vissza a kath. egyház 
kebelébe. — Mint fölhívásában mondja, reményli, mikép: 
„Mecklenburgban protestánsok is fogják a pápát gyámolítani ; 
kiket a forradalom és igazságtalanság elleni jogérzet szoro-
sabban kötend (!) össze, hogysem a vallási különbség elvá-
laszt; s hogy még a kik vonakodnának is a kath. egyáz fejét 
segélyben részesíteni, nem fogják ezt a törvényes uralkodótól 
megtagadhatni, ki jogos föllépésével valamennyi fejedelmek 
jó jogát védi." 0 ugyan mit sem kételkedik azon, hogy a 
mecklenburgiak adománya nem fogja ez ügyet eldönteni: de 
hiszen jelenleg csak is arról van szó , hogy érzelmeiket nyil-
vánítsák, és jó példát adjanak. (Mint az e részvét tanusitását 
mellőzök is eléggé nyilvánították érzelmeiket, és példát is 
adtak, csakhogy nem dicséretest !) E ,borús, és csaknem re-
mény nélküli időben', minden olly érzelemnyilvánítás köszö-
nettel fogadandó, melly a jogosság öntudatát fölébreszteni, s 
az embereket tisztább eszmékhez juttatni képes. 

I R O D A L O M . 
,MENNYEI HANGOK. Oktató, szertartásos, életrajzi, és 

énekes imakönyv.' (Folyt.) 
A VI. szakasz legterjedelmesebb; 229 lapot foglalván 

el (190—419 1.). Tárgya a h é t , u j - s z ö v e t s é g i s z e n t -
s é g . A szakaszt megnyitja egy átalános oktatás és ima. Azu-
tán a k e r e s z t s é g r e vonatkozó külön oktatás e szentség 
neve- és eredetéről, czélja, módja , és hatása felől szól ; ta-
nítást á d a keresztszülőknek, és az uj ,Rituale'nyomán előadja 
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a keresztelési módot egész terjedelmében, mind a kisdedek, 
mind a felnőttek számára. Következnek azután imádságok, és 
hitvallási formák ; érdekes záradékul szolgálván sz. Agoston-
féle magyarázata eme szent igazságnak : ,Szerencsés az, ki a 
kath. anyaszentegyház tagja lehet.' A b é r m á l á s szentsé-
géhez oktatás van csatolva annak eredete- és hatásáról ; ott 
áll föladásának módja is, helyes imákkal. A p e n i t e n c z i a-
t a r t á s szentségére méltán nagy gondot forditott szerző. 
Maga az oktatás, legapróbb betűkkel nyomatva, 12 lapra ter-
j ed ; és szólván e szentség eredetéről, hasznáról, némelly félre-
értések- és visszaélésekről, kimeritőleg taglalja a penitenczia-
tartás öt részét. A gyónási tükör 20 lapot foglal el. Van kü-
lön oktatás és ajtatosság a gyermekek első gyónásához; ugy 
szinte a telj es búcsúhoz ; előliozatik a liivek által megnyer-
hető búcsúknak 13 neme, s 9 olly könyörgés, mellyliez bucsu 
van csatolva. Utoljára van oktatás a jubilaeum eredete-, je-
lentése-, kihirdetése- és megérdemléséről, szükséges imákkal. 
Az O l t á r i - s z e n t s é g r ő l szinte van kellő oktatás ; annak 
eredetét s két szin alatti imádását magyarázva. Elmondatik a 
szükséges készület a sz. áldozáshoz; és ennek módja. Utána 
állanak szebbnél-szebb imák és litániák a hit-, reménység-, 
szeretet- és Oltári-szentségről. Záradékul áll a gyermekek első 
áldozása, szükséges oktatás- és ajtatossággal. Az u t o l s ó -
k e n e t taglalásában szép jelét adja szerző atyáskodó papi 
érzelmeinek, és pásztorkodási helyes tapintatának. Előrebo-
csátván a szentség ismertetését, elmondja s megmagyarázza 
mindazt, mit a pap e szentség kiszolgáltatásánál tenni és 
mondani szokott. Különös hasznára válik a betegnek azon 
szivreható oktatás, melly e könyvben a 331-ik lapon adatik; 
miszerint betegségét maga, és mások igazi javára fordíthatja. 
Alkalmas imák váltják föl egymást, reggelre, estére; gyerme-
kek, serdültek, atyák, anyák számára; valamint a fölgyógyu-
lás esetére is : mellyek összesen az Isten iránti legnagyobb 
bizalomra, s az ő sz. akaratában! tökéletes megnyugvásra 
ösztönözik a szenvedőt, és kenetteljes szavaikkal kitartó s 
megelégedett lelket öntenek a betegbe. A haldoklókra vo-
natkozó oktatás figyelmeztet, igen helyesen, mindazon körül-
ményre , mellyre vigyázni tartoznak a körülállók ; miszerint 
búcsúzó társuk jámborul mulhassék ki. Van néhány jeles 
könyörgés a haldokló épülésére, buzditására; utánuk pedig 
a szülők utolsó intése gyermekeikhez, a haldokló atya, vagy 
anya bucsuzása gyermekeitől. A holtakról szóló rész magya-
rázza a tisztitóhely létét , s a keresztény temetést ; és külön-
féle imákat tartalmaz. Legutoljára pedig áll egy üdvös, sziv-
reható intés és vigasztaló szózat, a megholtnak hátrahagyott 
rokonaihoz. A jó maga magát dicséri; de itt meg nem tartóz-
tathatom magamat, hogy ki ne mondjam, miszerint e vigasz-
taló szózatot egy imádságos könyvbe nyomatni, remek gon-
dolat vol t !Az e g y h á z i - r e n d r ő l szóló tanitás 16 lapra 
ter jedvén, kitár minden e tekintetben tudnivalót, az ajtón-
állóktól kezdve, föl a pápáig : minden egyes rendnek eredetét 
és föladási módját megmagyarázza; még a pápa választását és 
koronázását is , mint szinte az apátok , prépostok és apátnők 
megáldását. A szerzetes-rendek is emlittetnek, s a papi öltöny 
részei megfejtetnek; de még az uj plébános bevezetésére 
vonatkozó szertartás magyarázata, s a püspöki látogatáskor 
végeztetni szokott ajtatosság sem tudott e jeles könyvből 
kimaradni. Itt-ott a szükséges imák szinte megvannak. Végre 

a h á z a s s á g szentsége hasonlókép kimeritőleg van ábrázol-
va. A tiz lapon, legapróbb betűvel adott oktatás, előrebocsátván 
a szentség magyarázatát, annak fölbonthatlanságát bizonyítja; 
buzgón kel ki a vegyes-házasságok ellen, és olvasóit igyekszik 
is azok ellen megóvni. Elmondatik egészen az egybekelési 
szertartás is, az uj rituálé szerint. Következnek azután igen al-
kalmas imák, és az avatás. Mivel pedig e szentség is csak épen 
ugy válhatik egynémellynek önvétke miatt szerencsétlensé-
gére , mint más szentségek : azért a gondos szerző nem zárta 
ki e részből a szerencsétlen férj és atya, és ismét a szeren-
csétlen nő és anya külön imáját sem. Befejezésül az arany me-
nyegző megtartása iratik le az uj rituálé szerint. 

A VII. szakasz, mind helyére, mind terjedelmére nézve 
mindjárt a VI. szakasz után következik; és 217 lapot tölt be. 
Czime: , A j t a t o s s á g az e g y h á z i é v ü n n e p - é s va-
s á r n a p j a i n.' I t t is legelőször kitűnő oktatással találkozunk ; 
melly az egyházi évről, az ünnep-és vasárnapról szól: és meg-
magyarázza a Szentháromság képét. A szentelt napok meg-
ülési módja 13 pontban adatik elő; mellyek utolsója koronája 
a többinek : arra intvén a keresztényt, hogy minden ünnep és 
vasárnapon különösen vizsgálja meg lelki állapotát, és adjon 
önmagának számot, valljon haladt-e a jóban, vagy elmaradt? 
Valljon mellyik isteni parancsolatot teljesítette a héten legin-
kább , és mellyeket hágta át legtöbbször ? ! Ez olly aranysza-
bály, melly szorosan össze van boldog Kempis Tamás azon 
óhajtott tökéletességi eszméjével kötve, midőn mondja: „Si 
omni anno unum vitium exstirparemus, cito perfecti viri fiere-
mus." D e , hogy minden évben is legalább csak egy vétket 
irthassunk ki magunkból, legalább minden vasárnap amollyan 
számot kell önmagunkkal vetnünk. Az egész szakasz hat 
részre oszlik: 1) az a d v e n t i ajtatosság külön oktatással ; 
2) a k a r á c s o n i : mellyből nincs kizárva a karácsonfa, és 
bethlehemi jászol fölötti elmélkedés. Van szinte az év vé-
ge- , s elejére oktatás ; de kiemelendő különösen a Vízkereszt 
napjához csatolt, szentelt-viz használatának épületes magya-
rázata. A három utolsó farsangi napon végeztetni szokott 
szentségimádás, átmenetül szolgál a 3-ik részbe, melly a 
b ö j t i ajtatosságnak van szánva. I t t az oktatás többi közt a 
különféle böjtellenes észrevételt czáfolja meg; különösen fej-
tegetve valódi értelmét Krisztus urunk eme szavainak : ,Nem 
az fertőzteti meg az embert , mit a száján bevesz', stb. A kü-
lönféle könyörgések szép sorából megemlitendő a keresztúti 
ajtatosság, a maga történetével együtt , és minden hétköz-
napra eső egyházi imák. A 4-ik rész a n a g y h é t n e k minden 
legnagyobb és legkisebb tárgyait fejtegeti, olly módon, mi-
szerint a jámbor olvasónak lelkét igazán ama buskomoly ajta-
tossággal töltse be , melly e nagy napokhoz illő. De különö-
sen mégis nem hagyhatom emlitetlenül a virágvasárnapi kör-
menet magyarázatát, és a,passió'-t, mint szinte a nagypénteki 
magyarázatot, és passióját. Az 5 ik rész örvendetesebb : mert 
h ú s v é t i ajtatosság. Van átalános oktatás hozzá : mint kü-
lönösen ismét a keresztjáró-napokhoz, ezek eredete, a ke-
reszt jelentése, tisztelete s ereje felől, a körmenetek- és litá-
niákról. Krisztus mennybemenetelére érdekes, és igen sziv-
hez szóló ama fejtegetés : ,Miért ment K r i s z t u s urunk menny-
be az olajfák hegyéről?' A mennyei örömeknek, és az azokból 
származó vigasztalásnak magyarázata jó hatását nem téveszt-
heti. A 6-ik és utolsó részből, a p ü n k ö s d i ajtatosságból, 
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megemlítendő a valamennyi 24 vasárnapra eső egyházi ima, a 
sz. kereszt föltalálása, és fölmagasztaltatása, a négy kántor-
böjt. A templom napjához kötött oktatás a templomszentelési 
szertartások-, és a templom megszentségtelenitéséről, szinte 
helyes. Záradékul szolgál a bucsujárási ajtatosság, a bucsujá-
róknak nagyon is szükséges, sokoldalú oktatással. (Vége köv.) 
,ÉNEKKONYV. Magyar és latin egyházi énekek gyűjteménye. 

A kath. tanuló ifjúság használatára. Négyes hangjegyekre 
tették Z s a s s k o v s z k y Ferencz és Endre , egri ké-
pezdei, s gymnasiumi zenetanárok Az egri érseki ható-
ságjóváhagyásával. Eger, 1859.' (A szerzők tulajdona). 8-r. 
XVI. és 162. 1. Ára , fűzve : 1 fr t 5 kr. a. é. 

Nemzeti mivelődésünk körében örömmel üdvözöljük e 
müvet, melly zeneirodalmunk gyakorlati terén ama kevés 
számú jelenségek közé tartozik, mellyekről elmondhatjuk, 
hogy birnak belbecscsel. Fölöttébb tévedne az , ki valamelly 
nemzet zenéjének kivánt fejlődését egyedül annak világi 
elemétől föltételezné : mert csak ott van és lehet valódi zene, 
hol az egyházi elem is párhuzamosan halad a világival. Es 
ezen állitásunk jelen esetben annál valószinübb, miután több 
évi fürkészéseink nyomán, bátran megmondhatjuk, miszerint a 
magyar elem , a hazánkbeli különféle hitűek egyházi zenéi közt 
egyben sem található fel olly mértékben és olly félreismerhet-
lenül, mint a rom. katholikusok szent zenéjében. Nem kell 
ezt ezifra okoskodásokkal bizonyitgatni : hanem nézzük meg a 
kath. énekek szövegét ; s azonnal meglátjuk, hogy Magyar-
honban vagyunk. De nézzük meg e szövegek zengelmeit : s 
azok közt majd kétszáz, elvitázhatlan eredeti magyarokra ta-
lálunk. Szóval, sehol sincs annyira kifejlődve a nemzeti ön-
érzet költészeti, és zenészeti tekintetben, mint a katholika 
egyházban. Mi tehát már e szempontból is örömmel üdvözöl-
jük ez ,Enekkönyv'-et. Azonban a jelen egyházi zenemű egyút-
tal tény arra nézve, hogy zeneirodalmunk a gyakorlat meze-
jén gyarapodik; mi annál figyelemre méltóbb, minthogy a 
magyarhoni helvét hitvallásuak csak jelen (1859.) év máso-
dik felében nyertek illyes müvet szotyori N a g y Károlytól ; 
az ágostai hitvallásuak pedig még mai napig sem birnak 
nyomtatott karénekes-könyvvel. . . . De ezen kis bevezetés 
után térjünk át a szőnyegen lévő miire. — Mindegyik ének-
könyv legfőbb kelléke, hogy abban az illető egyház valódi, szá-
zadok által szentesitett, és igy hiteles énekzengelmei hibátla-
nul le legyenek zengjegyekre (kotta) téve. Mennyiben felel 
meg jelen mü az ebbeli kivánalomnak, ennek megitélését 
nálunknál ez ügyben avatottabbakra bizzuk : és igy mi csupán 
arra szorítkozunk, hogy a műben foglalt egyházi zengelmek 
(melódiák) miként vannak zengkisérettel (harmónia) ellátva. 
Es ez utóbbi körülmény annál figyelemreméltóbb, miután e 
mü didacticus : ebből tehát a képezdei tanoncznak az egyházi 
zeneirályt (stylus) tanulnia kell; ez neki, ebbeli nagyon is 
korlátolt körülményeink közt, mindene az egyházi zeneiroda-
lom gyakorlati terén. Mindamellett t ehá t , hogy ezen műnek 
is megvannak a maga gyarlóságai, kénytelenittetünk beval-
lani, hogy az, mostani viszonyaink közt, kitűzött czéljá-
nak igen is megfelel. Hibás zengtávlépésekből (Intervallen-
schritte), kivéve a ,fonákállás'-t (Querstand), csupán egyetlen-

egy tiltott nyilt ötödökbeni menetet észleltünk a 101. számú 
ének 2-ik részének utolsóelőtti, s utolsó ütenyeiben foglalt 
hangzatok közt (tenor- és bassusban a—e ötöd ; és rá d—a 
szintén ötöd). Pedig a helyes zengtávlépések ellen leginkább 
szoknak a harmonicusok véteni, nem csak hazánkban sereges-
tül , de az e tekintetben nálunknál jártasabb külföldön is. E 
tekintetben tehát teljes elismeréssel kell lennünk szerzők 
iránt,kik a helyes zenetétel e legnagyobb hibáit illy terjedelmes 
műben olly ügyesen tudták el-, és kikerülni. Egyedül az fogja 
ezt tudni igazán méltányolni, ki az úgynevezett,szigorú' zene-
irálylyal csak kissé is megismerkedett. Azonban találunk je-
len műben még többet is, mi dicséretet érdem el. Ugyanis, ha 
megtekintjük a 14. sz. alattinak 2-ik rész, 3-ik ütenyében 
(Tact) , tovább a 74. sz. alattinak 2-rész, 5-ik ütenyében, és 
a 22. sz. alattinak 5-ik ütenyében foglalt hangzatok (Accord) 
egymásrai következését : lehetetlen, hogy ne érezzük ama 
gyönyört, melly azoknak jeles és eredeti egybefüzése által 
bennünk önkénytelen támad. Erre nézve minden túlzás nél-
kül bátran kimondjuk, hogy efféle harmonious tételek bár-
mellyik németországi practicusnak is becsületére válnának. 
A mondottakhoz hasonló szép hangzatmenetet találunk a 96. 
sz. záradékában, és a 106. sz. 10-ik ütenyében. (Folyt köv.) 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Imént hagyta el a sajtót : 

,MANUALE SACERDOTUM in sacra Solitudine, seu Medi-
tationes, Considerationes, Instructiones etc. quas ad con-
gregates in Sacris Exercitiis die 29. 30. 31. Augusti, et 1-a 
Septembris 1853. in Sacello Episcopali asservatis viva voce 
habuit et nunc in usum Cleri Dioecesis Suae typis vulgavit 
Franciscus S z a n i s z l ó , Episcopus Magno-Varadinensis 
lat. rit . , Ins. Ord. Coronae Ferreae primae classis eques, 
S. C. R. A. Maj. Int. Status Consiliarius, Solio Pontificio 
assistens etc. Magno-Varadini, I860.' N. 8-r. XII . , és 208 1. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Jézus sz. gyermeksége társulatának : 

A kalocsai főmegye t. papsága s hivei részéről, 1859-
dik évben, összesen : . 

A lublói kerület dékánja, nt. B e r z á k József ur 
Pápa ö szentsége részére : 

Esztergomból : ft. S c h u m i c h r a s t Mihály hg-pri-
mási irodai igazgató ur 

Mélt. gr. N y á r i Rudolf, hg-primási titoknok ur, e 
jelmondattal : „Nihil proficiet inimicus in eo , et fi-
lius iniquitatis non nocebit ei." . . . . 

Nt. K o p e r n i c z k y István, papnöveldei aligazga-
tó ur 

,, R é h János, papnöveldei lelki-igazgató ur . 
„ R i me 1 y i Károly, hittani tanár ur . . . . 
„ T u r c s á n y i Mátyás, hittani tanár ur 

és 
„ S a m a s s a József, hittani tanár ur . 

Maria-Nostra . . . . . . . 
A sz. István király tiszteletére emeltetendő oltárra: 

B. J. Martonoson . . . . . . 
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Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Igazolásul. I. — Egy megtért nő nyilat-
kozata a szent gyónásról. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Ma-
gyar* és Német-, Olasz- és Francziaországból. 

I g a z o l á s u l . 

Mit a ,Religio' legközelebbi számában is kije-
lentettünk (93. 1.), ujolag ismételjük, hogy mi, sze-
mélyünket illetőleg, mindazon „gyanúsítások-, so-
phismák- és piszkolódásokra", mellyekkel irányunk-
ban föllépni némellyek nem tartják méltóságuk alat-
t inak, megvetéssel felelni, elég erősekül érezzük 
magunkat : mig a komolyan emelt, ámbátor alapta-
lan vádakat , a tőlünk nyilatkozatot váró, s jogosan 
megkívánó t. közönség iránti tiszteletből, az általa 
ajándékozott bizodalom, s hitel érdekében is , meg-
czáfolni, kötelességünknek tartjuk. Az ez ügyre vo-
natkozó folytonos, és részint élő szóval, részint írás-
ban tett kérdéseket (miután a már megtörténtet meg 
nem történtté tenni, minden hallgatás és békeszere-
tet sem képes), mellőzni lehetetlen. Az eszmék har-
cza megkezdetett : még pedig előbb, hogy sem egy 
szóval is jelt adtunk volna rá ; s e harcz, habár a 
legtávolabbról sem akarnók azt érinteni, nálunk nél-
kül is folyna. Pedig hogy a ,Religio' szerkesztője se 
vonja ki magát e , merő simitgatással ki nem egyen-
líthető, hanem az egyház- és catholicismusra nézve 
lehető legjobban és hamarabb eldöntetni kivánt kér-
dés megfejtéséből, legalább az ezt megkisérleni aka-
rók előtt ne zárja el az utat a nyilatkozásra: az 
csakugyan méltányos óhajtás ; mellynek megfelelni, 
végre is elengedhetlen tartozássá válik. — Nem csak 
megengedett-,de dicséretesnek is tar t juk mi az apos-
toli példákat utánozva, elmondhatni részünkről : „Mi-
hi autem pro minimo est, ut a vobis iudicer, aut ab 
huinano die" (I. Kor. 4 , 3.): de nekünk még kevésb-
bé szabad, gyarlóságunk öntudatában, arról meg-
feledkezni, mikép —jóllehet ez ügyben öntudatunk 
nem vádol, ezzel még nem vagyunk mások előtt iga-
zolva. („Sed non in hoc iustificatus sum.") 

E hallgatás könnyebb volt eddig ránk nézve : 
mivel a ,Pesti Napló'-t olvasni megszűnvén, okot a 

felszólalásra nemigen találtunk. Megszüntünk pedig 
azóta, midőn láttuk, hogy ott nem az igaz- és jobb-
róli meggyőződés őszinte kivánata vezérli a vitatko-
zók tollát; hanem, egy ellenmondást nem tűrő, de az 
igazságnak ellent állani szinte nembiró, s azért bosz-
szut forraló gőg, gyanakodó pártérdek, s főleg a 
vágy : a gyűlölt ellenfélt minden áron, és egészen, 
anyagi- s erkölcsileg, megsemmisíteni, árthatlanná 
tenni.... Csak is igy lehetett szenteskedőképmutatás-
sal vádolni e lapban ugyanazt, ki még néhány hónap 
előtt is olly jellemszilárd és következetes egyénül 
mutattatott be; kiről még az elveiben nem osztozók 
is elhihetikazt legalább, hogy a mit mond, meggyő-
ződésből mondja*). Csak is igy sülyedhetett a neve-
zett lap odáig, hogy a szerk. személye ellen irányzott, 
de az isteni gondviselés által kegyesen elhárított, 
s egyedül védtelen nővérét ért gyilkos megtáma-
dást (mellyről ő maga is ovakodott szót tenni előbb, 
mint a folyamatban levő törvényes nyomozás bevé-

*) Érdekes ellentét! A ,Pesti Napló' 1859-diki, 90-dik 
számában, épen a legtudományosabb és tekintélyesebb dol-
gozótárs , Cs. A. ur (t. Királyi Pál u r , mint szerkesztő enge-
delmével) ekkép jellemez : „Különbözők lehetnek az Ítéletek 
a,Religio' tisztelt szerkesztőjének nézetei felől egy és más 
tárgyban, főleg a bölcseimi téren Annyit azonban min-
denki kénytelen elismerni, hogy m i n d e n , a mit í r , 
m é l y m e g g y ő z ő d é s b ő l f a k a d n á l a ; positiv szel-
lem , melly minden kételyt kizár ; h a t á r o z o t t i r ó i j e l -
l e m , melly minden ellenkező iránynyal, a mellyet veszélyes-
nek t a r t , bátran száll szembe, a n é l k ü l , h o g y e g y é b -
b e l t ö r ő d n é k , m i n t a z z a l , a m i t i g a z n a k t u d 
é s h i s z e n." Valljon mikép egyeztethető meg e jellemzés-
sel olly szenteskedés (e szót ismert értelmében véve), minőt 
ugyanezen lap , ugyanazon szerkesztő alat t , néhány hónappal 
utóbb mer szememre hányni, nem tudom mellyik ,gólya'-féle 
czikkében? (Mert csak mások előadása után értesülénk e 
rendkívül elméncz, és még több jóakarattal irt czikkről, melly-
ben a nevezett szárnyas gondolatáig hág föl a politikai böl-
cseség magas regióiba tévedt iró.) Vagy azt tar t ja , hogy ama 
fönebbi ítélet c s a k tek. Csengery A. uré volt ; de a mostani 
már egészen övé ! Lehet : de alig kerülend nagy fejtörésbe, 
kitalálni, hogy kinek ítéletére adandnak az okos emberek töb-
bet; valamint azt is könnyű sejteni, hogy kinek véleménye 
válik a véleményezőnek ugyan nagyobb becsületére, de an-
nak is nagyobb megtiszteltetésére, kit az su j t , vagy dicsér. 
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geztetnék, s egészen h i t e l e s adatokra hivatkoz-
hatnék), olly szin- és modorban adja elő, hogy olva-
sói, hallva ezen ,állitólagos bántalmazás' , és annak 
nevetségesekké tett körülményei felől, hajlandók 
lehetnek az egészet mesének tartani ; mellynek ke-
letkeztéért hihetőleg az ,állitólag bántalmazott nők', 
vagy épen a ,Religio' szerkesztője fog még felelőssé 
tétetni *). Eddig tehát a hallgatás lehetséges, és in-
dokolt volt. A ,Pesti Napló' mindenkép igyekezett 
eljárni azon szép hivatásában (!), hogy ama kis hitel-
től , mellyel az általa kizárólagos jogon elsajátitni 
kivánt ,kath. intelligentia' előtt is dicsekedhetni sze-
rencsénk van, végkép megfoszszon. De ez egészen szo-
kott dolog volt, és igy nem tűnhetett föl. Miután azon-
ban egyik czikksorozatát a ,Kath. Néplap' is fölvet-
te ; s igy közvetlenül azon olvasó-közönség elé ho-
zatott az ügy , melly a mienk is : szükségesnek látsz-
hatik s o k a k előtt , miszerint az e czikksorozatban 
foglalt vádakat illetőleg magunkat igazoljuk. A ,Kath. 
Néplap' ez által, szerény nézetünk szerint, ha nem 
lealacsonyitó, minden esetre fölöttébb compromit-
táló szerepet vállalt el: magát uszályhordozójaul 
vallva be egy p o l i t i k a i lapnak. Melly ugyan da-
rab idő óta a Sz.-István-Társulat elnöksége által, hi-
vatalos lap gyanán t , csakhogy jogtalanul használ-
tatik ; a társulat ügyeire vonatkozó jelentéseket, be-
szédeket stb. legelső, sokszor egyedül is hozván— 
Vagy talán saját felelőssége alatt , s maga jó szántá-
ból vette föl a ,Kath. Néplap' szerkesztője e czikkso-
rozatot lapjába ; s nem sajnálta a költséget az e czél-
ra szánt félivnyi pótléktól? Természetesen igy a fe-
lelősség jobban terheli őt , hogy sem a ,Pesti Naplót' 
ama k a t h . közönség irányában, mellynek lelki épü-
lésére az kiadatni rendeltetett. Azonban bármint le-
gyen a dolog (hiszen az idézetek utánnézése miatt 
szükségessé vált olvasás következtében, majd meg-
tudjuk most már magunk is, mire kell, és érdemes fe-
lelni), annyi tagadhatlan, hogy mi ez ügyben a t. 
közönséget illeti, s hozzá tartozik (mitat.felszólalók 
fognak legjobban megítélhetni), ahhoz szólani nekik 
is joguk van. S közülök itt egy , köztiszteletben álló 
egyénisége, s egész vidéke sulyjával veti szavazatát a 
mérlegbe : mellyet a ny ilvánosságtól elfogni annál ke-
vésbbé hihettük magunkat feljogositottakul, mint-

*) Föl lehet ennélfogva tennünk, hogy a ,Pesti Napló' 
szerkesztősége az ügyről, talán a tanuk vallomása után (melly-
ről mi nem vagyunk hivatalosan értesülve), többet tud , mint 
mi; s e tudomásával annak idejében és helyén kellő szolgála-
tot fog a jó ügynek, melly mindig az igazságé, tenni. 

hogy épen az vala mindig óhajtásunk, hogy ezen, a 
szenvedélyeket olly könnyen felizgató kérdésben oly-
lyanok hallassák szavukat, és viseljék a békebiró sze-
repét, kiknek, mint távolabb állóknak , részben még 
csak személyökről sem ismerteknek, könnyebben sike-
rülhet az igazságtalanságot vagy önelismerésre birni 
részrehajlatlan föllépésök, vagy megszégyeniteni, s 
elnémítani világos okaik által. 

I. 

Jól tud juk , miként e lapok t. szerkesztője, igaz 
ügyének megvédésében nem szorult a mi avatatlan 
tollúnk segedelmére: mindazonáltal azon nézettől 
vezéreltetve, miszerint az igazság földerítésének ér-
dekében talán nem fog ártani , ha azok is, kik a vita 
színhelyétől, és személyiségeitől, tehát a személyes, 
vagy pártfelekezeti vonatkozásoktól is t á v o l levén, 
a részrehajlás kísértetének kevésbbé kitétetvék, egy-
két h i g g a d t , k o m o l y szót vetnek a latba: mi 
is tollat fogunk, hogy az érdeklettek tájékozására, 
a vidék életét, legalább részben, tolmácsoljuk; an-
nál inkább, mert némelly részről máris annyira tul-
hajtatnak a dolgok, miszerint elvégre a Sz.-István-
Társulat ügyét komolyan féltenünk ke l l . . . . Pedig 
e társulat ügye nem az elnökség, és választmány ki-
zárólagos tulajdona, vagy épen játszó-labdája, ha-
nem édes mindnyájunk hőn ölelt n a g y , és szent 
érdeke 

Mély fájdalom fogott el bennünket , midőn ar-
ról kellett értesülnünk, (s e részben a ,Pesti Napló'-é 
az ,érdem' elsősége), hogy a Sz.-István-Társulat ke-
belében, azaz: helyesen szólva, annak kormányzó 
testületében (mert hiszen az elnökség, és választ-
mány együttvéve még n e m az egész társulat), vi-
szály ütött ki. Ámde ha már ennek tudása fájó érze-
tet keltett keblünkben : mit kell vala éreznünk ak-
kor , midőn a ,Kath. Néplap' ez évi 5-ik számában, a 
B. L. betűkkel alájegyzett czikksorozatot olvastuk! 
— Mi ugyan ezen álbetük alatt, ha ,ex ungue leo-
nem' helyesen sej t jük, egészen más nevet hiszünk 
rejteni de legyen bárki e czikkek irója, mi, mint 
a Sz.-István-Társulat tagjai, s a,Kath. Néplap' előfize-
tői, akatholikus nép jól felfogott érdekében, e z e n n e l 
ó v á s t t e s z ü n k az ellen, hogy a kath. nép é p ü -
l é s é r e szánt lapnak hasábjai i l l y b o t r á n y k o z -
t a t ó , m i n d e n j ó é r z é s b ő l g ú n y t ű z ő c z i k -
k e k k e l t ö l t e s s e n e k b e ; s komolyan felhív-
juk az elnökséget, hogy e botrányos visszaélésnek 
elejét vegye; s a B. L.-féle czikkek iróját oda uta-
sítsa, miszerint czikkei számára a z o k h o z m é l t ó 



lapokat keressen magának. — Folytassa munkáját 
o t t , a hol kezdte 

De térjünk a dolog érdemére. Az egész viszály, 
melly S. K. ur ellen felszittatott, egy igen tetemes 
logikai hibában sinylik, tudnillik: ,fallacia suppositi 
laborat.' Bocsánat, hogy latinizálok ; de hiában : én 
még latinul tanultam a Logicát; és megvallom, e 
szabatos nyelv műszavait alig tudom egész pontos-
sággal édes nemzeti nyelvünkön visszaadni. Ollyan 
ezen vita, mint a ká r tyavár , melly rend- és tervsze-
rint fölépítve, egy szép épület minden tökélyével ke-
csegteti a szemet; csakhogy alapja nincsen. Ugyan-
is a S. K. ur ellen keltett vihar azon hamis alapföl-
tevésen nyugszik, h o g y ő : a .Religio' mult évi 44-ik 
számába igtatott czikkében „politizált; politikai 
horderejű czikket" adott ki; ,,a Sz.-István-Társulatot 
az Idők tanujával solidaritásba hozni törekedett"; „a 
társulat létét egy bizonytalan jellemű, s még bizony-
talanabb sikerű lapért koczkáztatta" stb. A S. K. ur 
ellen használt syllogismus tehát igy hangzik : a Sz.-
István-Társulat vezérelvül mondta k i , hogy politi-
kába nem avatkozik ; atqui S. K. a ,Religio', tehát a 
Sz.-István-Társulat lapja , 44-ik számába politikai 
horderejű czikket igtatot t : ergo S. K.-t (talán meg 
kellett inteni, vagy czikkét désavouálni? nem, ha-
nem) el kellett a szerkesztőségtől mozdítani, le 
kellett tenni. ,Maior per se patet ; probo minorem.' 
Mert az elnökség, és választmány többsége ugy 
decretálta! . . . Bocsánat uraim! de próbájok, ha 
talán Persiában megjárná is, nálunk nem elégsé-
ges. Önöknek minden, S. K. ur ellen intézett czik-
keik legelején, azok homlokán, a bűnösnek bélyeg-
zett czikket kell vala közzé tenniek; mit miután 
önök sem a ,P. N.'-ban, sem a ,Kath. Néplap'-
ban nem tet tek*): csak önmagukra vessenek, ha 
m y s t i f i c a t i o r ó l vádoltatnak, és c z é l j a i k 
gyanút gerjesztenek. Nagy ba j , és kár önökre néz-
ve , hogy a ,Tan. Lapok' azon számát is nem confi-
scálhatták, mellyben e czikk lenyomatott; mert ez 
által sokaknak szemeik megnyíltak. Mi ugyanis nem 
kételkedünk kimondani, miként S. K. ur kérdéses 
czikkében p o l i t i k á t találni annyira nem tudtunk, 

*) Sőt ezt még ama felsőbb forum előtt sem találták 
tenni szükségesnek, hol a szerkesztőt b e v á d o l t á k ; s hol 
a vád a l a p j á t , a kérdéses számot, az ügyről itélni kellő bí-
róval közleni minden esetre szoros, és elengedhetlen köteles-
ségük volt volna Ok eléglék azt mondani : ,A Religio szer-
kesztője b i z o n y o s dologban nem engedelmeskedett — te-
hát.' Gyönyörű eljárás ! Hiszen ők jól tudták , hogy a szerk. 
igazolására elegendő leendett , a lefoglalt számot odamel-
lékelni. S z e r k . 

miszerint föl kell tennünk, hogy a társulati elnök-
ség és választmány olly egészen eltérő értelmezés-
tannal b i r , melly a mi közönséges emberi értelme-
zési képességünket legalább is annyira túlhaladja, 
mint (,sit venia verbo') az Apocalypsis a csíziót. Ko-
molyan szólva : mi tagadjuk , hogy S. K. urnák el-
nyomott czikke, p o l i t i k a i h o r d e r e j ü lett volna; 
tagadjuk tehát , hogy S. K. ur e czikk által a társu-
lat elvét, és szabályát megsértette volna: tehát az 
ellene intézett kíméletlen eljárást indokolatlannak, 
és igy i g a z s á g t a l a n n a k tartjuk. Minthogy pe-
dig ez eljárást az előre tol t , és hamis föltevésre fek-
tetett okadatolásból észszerüleg megfejteni nem bir-
j uk : megfejtését szükségkép másutt keresendőnek 
hiszszük. Nem is kell azt sokáig, és messze keres-
nünk; mert hiszen az ,Idők tanuja' ellen mestersé-
gesen felzaklatott ellentörekvés, kezünkbe adja a 
ku lcso t— Igen uraim ! az volt S. K. urnák minden 
bűne,hogy az ,Idők tanuját ' , önök tilalma ellenére*) 
fölemlíteni, olvasó közönségének bemutatni meré-
szelte ! Aligha csalódunk, midőn azt gyaní t juk, 
hogy ha S. K. ur az ,Idők tanujára' az adott 
tonus szerint, anathemát mond: politizálás vádja 
alá nem vonatott volna Sőt ha még azonfólül 
az ,Idők tanuja'ellenében m á s lapokat emel k i , s 
ajánl , még tapsokat is fogott aratni ,Hic Rhodus, 
hic salta !' Itt van a dolog bibéje. Mert hiszen csak 
nem komoly szava talán a B. L.-féle czikkek írójá-
nak , hogy már az által a társulati elv ellen vétett 
S. K. u r , mert politikai lapról szólott. Vagy a nagy 
következetesség rohamában elfelejtették önök, hány-
szor olvastunk a társulati lapokban észrevételeket, 
más,és köztök politikai lapok ellen irányzottakat is? 
Elfelejtették, hogy egynémelly lapnak még p r o -
g r a m m j a is szétküldetett a társulati lapok mellett; 

*) Meg kell itt még jegyezni, hogy efféle tilalom a szer-
kesztőnek tudtul sem szóval, sem Írásban nem adatott : hanem, 
mint később értesült róla, a lap tartalma után kérdezősködés 
gyönyörű szerepével m á s o k előre megbízattak ; elláttatva a 
lefoglalást is megrendelő, s csak a beállott eset alkalmával elő-
mutatott alelnöki parancsolattal. Igen, a szerkesztő, egyszer-
smind társulati i g a z g a t ó , csak a lap megjelenésére kitűzött 
idő eltelte után, vasárnap, midőn az elmaradás okát tudakozná, 
értesíttetett a cselédek előtt, az ügynökségben, a történtekről; 
csak ekkor mutattatott elő saját alárendeltje által az alelnöki 
tilalom ! Hiában : ,Potentes potenter agunt !' Csakhogy kissé a 
méltányosságra is kellene nézni Különben, hogy a szerk.-vel 
előlegesen semmi tilalom sem közöltetett, annak okát nem 
abban keressük, mintha csupán alkalomra lestek volna né-
mellyek, a kelepczébe esést várva : hanem abban, mert efféle 
kivánatot, a kiáltó jogtalanság érzetében, nyilvánítani sem 
mertek. S z e r k . 

12* 
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melly kedvezmény az ,Idők tanujától' természetesen 
megtagadtatott? Miért nem vetette mérlegbe akkor 
is az elnökség a megrovás szigorát? *) 

A mondottak után megkimélhetnők magunkat 
B. L. sajnálatraméltó czikkeinek tüzetes bonczolásá-
tól: hiszen e czikkek tartalma legnagyobb részt nem 
egyéb, mint a S. K. ur ellen intézett a l a p t a l a n 
r á f o g á s o k , g ú n y o k , és o k a d a t o l a t l a n 
m é l t a t l a n s á g o k h a l m a z a : mellyeknek hegye 
azonban Somogyinak, egyházi irodalmunk ezen 
egyik első rangú előharczosának, 20 év lefolyása 
alatt igazolt, s átismert jellemén megtörik, vagy 
visszapattan. Bizonyára szomoritó lá tvány , midőn 
20 évi fáradhatatlan, és sikerdus, de jutalmazatlan **) 
működés egynémelly oldalon illy méltánylásra 
talál ! — Egy-két pontját az idézett czikkeknek még 
sem hagyhatjuk szó nélkül. (Yége követk.) 

Egy megtért nő nyilatkozata 
a szent gyónásról. 

„Nincs katholikus hitágazat, mond Maistre, 
melly nem az emberi természet legbensőbbjében gyö-
kereznék, s mel ly , mint saját létünk, nem alapulna 
valamelly velünk született érzelmen, s következőleg 
valamelly átalános, és az emberiséggel egykorú ha-
gyományon . . . Leginkább kitűnik ez a szent gyónás 
és bűnbánat hitágazataiban. Ezen, mint minden más 
részben is, a keresztény vallás nyilatkoztatta ki az 
embert az embernek; ez hóditá meg hajlamait , ez 
örök és átalános hiedelmeit; fölfedve ezen ős alapo-
ka t , ez tisztította meg azokat minden szenny- és 
idegen salaktól ; ez nyomta rájok az isteni bélye-
get ; s e természeti alapokra épité természetfölötti 
tanát a bűnbánat- és szent gyónásról." 

Mit e lángeszű férfi olly mély belátással mon-
dott , ugyanazt mondá ujolag egy gyengéd keblű 
nő a ,Civiltà cattolica' lapban. „A mi, ugy mond e 
megtért nő, a protestánsokat leginkább elrettenti a 

*) S miért nem jutot t senkinek eszébe ama legújabban 
fölfedezett ,instructio' ; mellyet bárkinek másnak adhattak (ők 
hihetőleg többet tudnak róla) : de a,Religio'szerkesztője nem 
kapott j s főleg akkép értelmezve , el sem fogadott volna. 

S z e r k . 
**) Azon jutalom, mellyre egyedül számítottam, nem 

fog, reménylem, elmaradni : hanem, haugyan Istennek is 
ugy tetszik, csak ,eltétetett', „reposita est ,£; bármit mondjon 
is a szenteskedéssel vádoló ,P. N.£ Odafön egy más, hitele-
sebb ,naplót' visznek ; melly mindenkinek szándékait világos-
ságra liozandja: addig pedig csak tartóztassa magát a föld 
pora a vakmerő ítélettől. S z e r k . 

romai kath. egyház kebelébe való visszatéréstől, az 
engem először ösztönözött arra, tudnillik a g y ó n á s . 
Nekem sok kath. barátném vala Romában ; és ezek 
közül többen, daczára minden szépségök-, nemes 
származásuk- és gazdagságuknak, a mint e siralom 
völgyében történni szokott, huzamos és súlyos csa-
pásokkal voltak meglátogatva az Úrtól. Tapasztalám 
pedig, hogy néhányat közülök barátnéik vigaszta-
lásai sem birtak földeríteni. Oh ! mert a szívnek sok-
szor titkos fájdalmai vannak; mellyeket csak az is-
mer , ki azokat érzi. Sokat még meghitt barátinkkal 
sem közölhetünk ; vagy ha közlünk is , ezek meg 
nem értenek ; vagy ha épen megértenek, csak azt 
mondják rá szárazan : ,Sajnálom önt' ! Nem egyszer 
vevém azonban észre, hogy e barátnéim a gyónás 
napján vidámabbak voltak; arezukon egészen uj de-
rültség, béke s irigylésre méltó nyugalom volt ol-
vasható. Ebből azt következtetém, hogy a katholi-
kusok sz. gyónása épen nem kényszer-intézet, a mi-
nek mi tar t juk; hanem inkább valami ismeretlen, s 
a szív sebeit enyhítő és orvosló gyógy-balzsamot 
kell annak tartalmaznia." 

„Utóbb jobban megfontolván a dolgot, igy gon-
dolkodtam magamban: A titkos bűnök meggyónását 
csak Isten léptethette életbe az emberek közt. Vagy 
hol van ama bölcs a halandók közt , ki azt kigon-
dolhatta , vagy ha kigondolhatta is , másokra rátuk-
málhatta volna? Az ember, ki ön szivébe elzárkóz-
ván , kikémlelhetlen, soha sem hagyta volna magát 
rábiratni, hogy egy más előtt feltárja szivét a vég-
ből , miszerint ez által , nem is mint ember, hanem 
mint Isten helyettese által megítéltessék és feloldoz-
tassák. Ezt senki a világon nem tehette volna a nél-
kü l , hogy esztelennek, vagy máglyára-valónak ne 
tartatnék. Mindennek daczára, mégis olly sok nem-
zet fogadá el a gyónás intézményét; és pedig nem 
csak a tudatlan pórnép, hanem igen bölcs és hatal-
mas emberek is, ugy mint császárok és királyok, 
törvényhozók és hadfiak. Maguk a kulcsok hatalmá-
val felruházott pápák, Krisztusnak e helytartói is 
alázatosan térdelnek le az egyszerű áldozár előtt , s 
minden tartózkodás nélkül tárják föl előtte szivök 
legmélyebb titkait." 

„Másrészt ugy látszék nekem, hogy csak az Is-
ten irgalmassága volt képes illy könnyű szert fölta-
lálni a maga igazsága ellen elkövetett bűnök meg-
semmisítésére ; azt akarván tudnillik, hogy a ke-
vélység által ejtett seb az alázatosság gyógyszeré-
vel orvosoltassék meg. Mert hiszen ha a megsértés 
alázatos bevallása, a nagylelkű emberek fölháboro-



dott kedélyét is le szokta csendesíteni: mennyivel 
inkább lecsendesíti az Istent, ki lényegében maga a 
nagylelkűség" ? 

„A mi pedig az ész legyőzésével szivemen is 
erőt vett, annak belátása volt, miszerint épen a gyó-
nás az , mellynek a mi szegény szivünk valódi szük-
ségét érzi. Már természeti alkotásánál fogva minden 
szenvedés terhére van ennek, és minél titkosabb és 
mélyebb e szenvedés, annál nyomasztóbban nehezül 
reá , s annál inkább nyomja s aggasztja azt; miglen 
valami uton-módon egy baráti szivbe nem önti ki 
minden búgondját. A lelkismeret furdalását hasonló-
nak találám a galandféreghez, melly mindaddig 
marja s háborgatja a gyomrot , mig el nem távolit-
tatik abból. Tapasztalam gyermekkoromban, hogy 
ha csak némi kis bajom volt is , darab ideig ugyan 
elfojtottam magamban, de végre is kénytelen vol-
tam komornámmal közölni ; s hahogy már közöltem 
azt vele, azonnal megkönnyebbülve érzém magamat. 
Isten, szivünk, lelkünk teremtője, eleget tőn termé-
szetünk e kiáltó szükségének ; és Krisztus urunk a 
maga kegyelmének isteni forrásává alakítván azt, ez 
által üdvünk leghathatósabb eszközévé tette." 

„Ekkép elmélkedvén, Isten segítségével abban 
állapodám meg, hogy a gyónás intézménye semmi-
kép sem tartand vissza azon szándékom s ohajom 
teljesítésétől, miszerint katholikává legyek. Sőt in-
kább hatalmasan ösztönözött a r ra , valahányszor a 
szegény protestánsokra gondolék, kik a bünterhelte 
lelkismeret titkos lángjának e megbecsülhetlen oltó-
eszközével nem birnak. De különösen a halál szem-
pillanatát forgatám elmémben, midőn olly igen érez-
zük a szükséget, hogy meghalljuk Istennek ama 
szavait: ,Meg vannak bocsátva bűneid'! — Eleinte 
ugyan ellenszegült a természet: de alig hogy el-
kezdtem Isten szolgája előtt lelkem nyomorát fel-
tárni : egy kő esett le szivemről, s már könnyebben 
lélekzém; s végre ollyannyira megkönnyebbültem, 
mintha csak újra születtem volna. Azután pedig sír-
tam ; és olly tiszta és édes öröm könyei hullának 
szemeimből, mint soha azelőtt, és mit szóval nem fe-
jezhettem volna ki soha: mert hogy illy édes öröm-
ről fogalmunk legyen, minmagunknak kell azt érez-
nünk. Ide illenek kiválóan amaz isteni igék: ,ízlel-
jétek me«', és lássátok, milly édes az Ur" ! — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 8-án. Az erdélyi megyés-püspök, nmélt. és 

főtiszt. H a y n a l d Lajos ur ő excellentiája, következő körle-
velet bocsátott ki megyebeli papsága- és híveihez : 

„Főtisztelendő és tisztelendő erdélyi egyházmegyei pap-
ságomnak és szeretett hiveimneküdvözlet és áldás az Urban! 
Nem csak az evangéliumnak élő szava által, mellyet az anya-
szentegyháznak isten-ihlette szája csalhatlanul hangoztat 
szüntelen; nem csak a lélekemelő egyházi szertartások jelké-
pes nyelvében, s az istenes gondolatok- és vallásos szivöm-
lengéseknek az egyházi művészet terén a hangok, alakok, és 
színek országából kölcsönzött kifejezéseiben hirdeti Jézus 
szeplőtelen arája üdvsovár gyermekeinek boldogitó religiója 
igazságait, forditja figyelmöket e mulandó földi létről az örök 
hazára, ad erőt és lélekbátorságat, éltet vigaszával s csepeg-
tet bizalmat a kisértetek közepette csüggedező szivbe : hanem 
magát a múlékony időt is megragadván, Isten s a halhatlan 
lelkek üdvözítésének szolgálatába állítja ; és midőn az évnek 
minden perczében anyai szeretetteljes gondoskodása őrködik 
üdvösségünk felett : bizonyos időszakokat kiválólag is meg-
szentel hozzájok kötött magasztos emlékezetekkel, vallás-
erkölcsi haladásunk hathatós indokaival, és soknemü szenve-
déseink közepette nyújtott vigasztalásaival. Illy időszaknak 
megyünk most is elébe, Krisztusban szeretett hiveim! Mellyre 
figyelmeteket püspöki kötelességemnél fogva forditandó, ma-
guk azon mulatságok- és vigadozásoknak örömhangjai közé, 
mellyeknek most az életvidám világ átengedi magát , vegyül 
főpásztori szavam, és hirdeti tinektek a sz. böjtnek közelgő 
napjait , hogy azoknak áj tatos, vigaszteljes és érdemszerző 
használatára titeket előkészitsen. — S valóban alig volt idő, 
mellyben inkább szorultunk volna erre , mint jelen napjaink-
ban. Mert midőn most is , mint mindenkor, lelki szükségeink 
öntudata és üdvünkről való gondosságunk hathatósan ösztö-
nöz , hogy a sz. böjti különös ájtatosságokat, a bűnbánat- és 
önmegtagadásnak kinálkozó alkalmait, mint vallás-erkölcsi 
tisztulásunk- s nemesbülésünknek szintannyi hathatós eszkö-
zeit, és a lelki üdvünket környező belső és külső veszedelmek 
legyőzésének fegyvereit buzgón felhasználjuk; hogy isteni 
Megváltónk szenvedéseinek szemléléséből mindennapi szük-
ségeinkben vigaszt merítsünk, és felbátorodjunk azon harcz-
ra , mellyet a hitetlenségnek, a tévely-, a hithidegség-, az 
emelt fővel járó vétkességnek szelleme folytat a h i t , buzgó-
ság és keresztény erkölcsszigor szelleme ellen : ugyanakkor 
egyszersmind a fenyegető időkörülmények komoly szava által 
még különösen arra is intetünk, hogy azon egyházellenes 
mozgalmak szemléleténél, mellyek Jézus helytartójának, az 
emberiség üdvözitésére rendelt , és a világ végéig fönállandó 
szellemi hatalma gyengítésére czélozván, őt ezen hatalom 
gyakorlatának jelentékeny eszközeitől megfosztani, állami 
függetlenségét aláásni törekednek, a közelgő sz. böjt emléke-
zeteiben és ájtatosságaiban vigasztalódást, és a segedelmével 
mindenkor közel levő isteni gondviselésbe vetett bizalmunk-
nak megszilárdulását keressük. 

Valóban azon szorongatások közepette, mellyeknek a 
kereszténység közös atyját kitéve látván , tapasztaljuk, mint 
akadályoztatnak meg a szent-széknek valódi barátjai az egy-
házfejedelem megtámadott jogai védelmében, s mint hiszik 
az egyház kötelesség-felejtett gyermekeivel szövetkezett nyílt 
ellenségei, megérkezettnek az időt azon szikla lerontására, 
mellyre anyaszentegyházának egységét és szilárdságát ala-
pitá Istennek szent keze ; midőn az olly méltatlanul rágalma-
zott , csuful kijádzott, kárhozatos hálátlansággal jutalmazott 
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legnemesb egyházfőnek és apostoli kegyességü fejedelemnek 
panaszszava mélyen behangzik szivünkbe : akkor vajmi jól 
esik a sz. böjti idő által fölkeltett szent történeti emlékezetek-
ben lelki szemeink elejébe álló szenvedő Megváltónk szemlé-
letéből erőt meríteni, és azon vallásos meggyőződésben erő-
södni , hogy valamint az anyaszentegyháznak isteni alapitója 
ellen irányzott igyekezetek meghiúsultak, sőt végre nagy 
müvének, szentegyházának megdicsőitésére szolgáltak : ugy 
azon ellenséges akaratok is, mellyek jelenleg földi helytartó-
jának méltósága és hatalma ellen törnek, a földi sorsoknak 
mennyei kormányzója által meg fognak szégyenittetni ; meg-
törvén erejek azon a szent-széken, melly a kelet és nyugat 
császári trónjait porba omolni látta, de maga nem ingadozott, 
s a rá nehézkedő ellenes eseményeknek terhe alatt mindig uj 
erőre és dicsőségre üdült fel. — Illy bizalomtól éltetve fogjuk 
tehát Krisztusban szerettjeim ! jövőre is az égre emelni sze-
meinket, honnan jő a segedelem alkalmas időben; s mit azon 
percztől fogva, mellyben sz. Péter utódját sürü aggodalmak- és 
szorongatásoktól környezve megértettük, tevénk ; közös kö-
nyörgéseket mutatván érte be az igazság és irgalom Istenének : 
azt teendjük ezután is, különösen pedig a nagyböjti időben; 
kérvén az Urat, hogy a legjobb atya szivét eltöltő szomorúság-
nak napjait röviditse meg, és adja meg neki azon külső békét s 
lelki nyugalmat, melly szent hivatalának minél áldásosabb 
betöltésére szükséges. Mindezt pedig annál buzgóbban akar-
juk tenni, minél nagyobb és vészjóslóbb az erőszak és igazság-
talanság , melly szentséges atyánkon, s közvetve az egész 
anyaszentegyházon elkövettetni szándékoltatik. 

Mert nem az anyaszentegyház fölött őrködő, és üdvös 
működésének eszközeit kijelelő isteni gondviselésnek rendele-
tén kivül történt, hogy az anyaszentegyháznak látható feje, a 
szent-szék örökségét képező tartományok birtoklása által, azon 
világi függetlenséget nyerje el , és tartsa meg, melly az örök 
igazságnak ret tenhet len, tartózkodás nélküli, és semmi földi 
hatalomtól meg nem tévesztett , vagy akadályozott kijelenté-
sére , az isteni religionak világszerte szétszórt, és gyakran 
nagy szorongatások közt működő hirdetői megvédésére, az 
anyaszentegyháznak megtévedt hatalmasok és népek által 
megtámadott , megsértett , és veszélyeztetett jogai megőrzé-
sére, s igy a hit és egyház által boldogítandó emberiség javá-
nak eszközlésére szükséges. A romai pápában zárkövét tisztelő 
anyaszentegyház szellemi javai, köztulajdonát képezik a világ 
minden népeinek, kik az igazság megismerésére eljutottak ; 
az egyház czéljai volnának tehát veszélyeztetve, ha a szent 
atya, egy más világi hatalmasság uralma alatt élvén, ennek 
kivánatai, követelései, Ígéretei, vagy fenyegetései, a tőle való 
félelem, vagy valóban tapasztalt kényszerítés által, a hivők 
nagy közönségévé egyesült milliók szerencsés lelki kormány-
zására, és azon szellemi javak általi boldogitására szükséges 
szabad működésében megbágyasztathatnék, vagy megtévesz-
tethetnék. Sőt az illyetén liatalom-zsibbasztás gyanújának is 
távol kell tar tatni , a minden nemzetek közjavát képező egy-
házi szabadságot szabadon megvédő egyházfőtől. Mert csak 
igy lehetend kikerülni az egyházra az által okvetlenül bekö-
vetkező veszedelmet, hogy a pápai hatalomnak egy, őt nem-
zeti , vagy politikai czélokra felhasználni képes hatalom alatti 
állása miatt, egyéb féltékeny uralkodók és nemzetek, a szent-
szék iránti köteles tiszteletet és egyházi engedelmességet 

megtagadnák; s Jézus osztatlan testében, a hivők közönségé-
ben olly szakadásokat idéznének elő, mint a millyenek a le-
folyt századokban hasonló okokból az egyháztagok nagy lelki 
kárára támadván, Krisztusnak szellemi testét szétmarczan-
golták. — Nem egyedül földi birtok, hanem felsőbb szellemi 
javak körül forog tehát itt a kérdés. Es azért , jóllehet mél-
tán kivánjuk azt is, hogy a több, mint kétszáz millió hivőknek 
hitérdekei gondozásával istenileg megbízott egyházfejedelem-
nek magasztos tekintélye, a földi királyságnak külső méltó-
sága- és felségében is tündököljön : mégis nem a földi javak 
és kincsek, nem a világi uralom és dicsőség forognak szeme-
ink előtt akkor, midőn a szent-szék örökségének védelmére 
szót emelünk ; hanem az egész keresztény népek közönségének 
legszentebb szellemi javai- és érdekeire tekintünk : a mellyek 
egy világi függetlenségü egyházfő által sikeresebben biztosít-
tathatnak, és megvédethetnek, hathatósabban kezeltethet-
nek az egész földkerekségre nézve. 

És épen ebben rejlik azon szomoritó jelenetnek oka is, 
hogy sokan azok közül, kik a legrégibb uralkodói trónt fe-
nyegető, és az érdekek közössége miatt rájok is baljóslatú 
veszedelemnek elhárítására leginkább hivatva volnának, ezt 
tenni hit- és egyház-ellenes okoknál fogva elmulasztják ; mert 
reménylik, hogy az egyházfőnek világi függetlenségével, a 
pápai hatalom által megvédendett hit- s egyház-egységnek 
egy hathatós támasza vesz el. — Kik azonban erre számolnak, 
meg nem gondolják, hogy ha az anyaszentegyház fejét elvi-
tázliatlan birtokától, vagy ennek bármilly részétől megfosz-
tani , az azzal járó jogokból kivetkőztetni szabad: akkor min-
den birtok és tulajdonjog veszélyeztetve van. Mert ha a be-
bizonyithatólag legrégibb, a legjogosabb birtoklás-czimeken 
nyugvó, egy évezredet átélt bírtok büntetlenül és ellenmon-
dás nélkül a támadási viszketeg, hatalmaskodási kedvtöltés-, 
s a fönálló államjogon elkövetett vétkes erőszaknak já-
tékává, ármányos szomszédok, vagy a minden jogot el-
tipró revolutiónak zsákmányává válliatik : mi fogja akkor 
a fejedelmi trónokat, a nemzetek birtokát, s mivel az illy 
tulajdonokon büntetlen elkövetett sérelem minden tulaj-
donjogot következetesen előbb-utóbb sujtand, mi fogja az 
egyes állampolgárok- és családoknak kétségtelen tulajdonát 
biztosithatni? Semmi. — A birtokrablás által nagyban el-
követett bün, a tulajdont megvédő minden jogok, törvények 
és intézmények korlátjain keresztülrontván, az erősebb kizáró 
jogának út já t töri meg, és a minden társadalom, minden ál-
lamrendszer , az emberiség békesége- és jóllétének nyugodni 
nem tudó ellenségét, a föld népeit szüntelen rettegtető és 
aggodalmas bizonytalanságban tartó lázadárpártot felbátori-
tandja , minden alkalmat felhasználni, hogy mások boldog-
ságának romjain keresztül járjon vétkes czéljai után. Mire 
alkalmat szolgáltatni pedig ez esetben annyival kárhozatosb 
volna, minél bizonyosabb az, hogy a szintolly bölcs, mint sze-
líd egyházfejedelemnek kormánya, a valódi nemzeti mivelő-
dés-, és nemzeti jóllétnek kellékeiről népei számára atyailag 
gondoskodik. Mert azon panaszok , mellyeket a pápai állam 
belviszonyaira nézve itt-ott olly szorgosan emelnek és terjesz-
tenek, részint olly belbajokra vonatkoznak, mellyek, mint a 
gyarló ember minden viszonyaiban mutatkozó átalános em-
beri tökéletlenségnek külső jelenségei, egy államban, egy 
kormány alat t , egy népnél sem hiányoznak ; részint az egy-



házállam népének az idegen és fölepes szemlélők által kellően 
fel nem fogott, és félreértett tulajdonságai, jellemének, köz- s 
magánéletének sajátságai ferde megitéléséből származnak ; 
részint pedig azon lelkismeretlen rendbontók koholmányaik, 
kik a szent-szék és kormánya ellen terjesztet t , ezerszer meg-
czáfolt, de újra ezerszer ismételt, rágalmaik és rendszerileg 
folytatott áskálódásaik által előidézendett zavartól hirvá-
gyuknak, pénzszomjuk-, ábrándos politikus álmaik-, vagy 
pedig a minden fönálló jogos érdek elleni gyülölségöknek ki-
elégítését várják. Kiknek gyakran a nemes szabadelmüség 
álarczával szépített törekvéseik, fájdalom! épen azoktól bá-
torittattak fel és segittettek elő, kik nem csak hasonló igye-
kezeteket gonosztettekként tekintenek és büntetnek tulajdon 
országukban, hanem maga-, a zászlóikra irt szabadságból ott-
hon minden irányban csúfot űzvén, annak még az igazság és 
jog érdekében igénybe vett használatát is vaskarral szokták 
elnyomni. 

Lehet-e tehát csodálni, ha ott, hol a hitetlenség és vak-
merőség , a hazugság és rágalmazás, a külső hatalom, és en-
nek a dulás-vágy és pártütési viszketeg felbiztatása és fölse-
gélése, a legszentebb jogok védelmére kész hatalmaknak meg-
bágyasztása és háttérbe szorítása általi v é t k e s gyakorlata köz-
remunkálnak : „bevégzett tények" állnak elő ! Igenis, a törvé-
nyes elöljáróságok hatáskörükbőli elűzésének, a szent-atya 
kétségtelen jogai bitorlásának, a hü alattvalók ragaszkodás-
nyilatkozatai elnyomásának „bevégzett tényei", „bevégzett 
tények" ; mellyek ugyan a büntettek nevét s dicsőségét, de 
semmi esetre azon feljogosultságot maguk számára igénybe 
nem vehetik, hogy a legszentebb fejedelmi jogokat megsem-
misítvén, az egyház fejének törvényes birtokát elrabolják, 
mellyre neki magasztos hivatása minél sikeresebb teljesítése 
végett szüksége vagyon. — És épen azért az egyházi egység kö-
zéppontja- , Jézus Krisztus földi helytartójának személye és 
méltósága iránti szeretetteljes, minden igaz katholikust lelke-
síteni kellő ragaszkodás, az anyaszentegyház gyarapodása és 
czéljainak minél teljesebb elérése körüli gondos aggodalom 
az, mi engem is a Jézus helytartójának főkormányzása alatt 
leikeitek gondozására meghívott apostolutódot indított, kény-
szeritett a r ra , hogy azon egyházellenséges, vészes igyekeze-
tek ellen szavamat fölemelvén, titeket atyailag intselek ama 
fegyvernek ajtatos és buzgó használatára, mellyel birtok, a 
királyok Királya segedelmét szentséges atyánk és egyházunk 
számára megszerezni ; értem az imádság fegyverét. Több 
holnapja már annak, hogy általam anyaszentegyházunk és 
annak feje iránti gyermeki kötelességtekre figyelmeztetvén, a 
kereszténység szorongatott atyjára az erő, kitartás és vigasz 
malasztjait kéritek le közkönyörgéseitekben. Tenni fogjátok ti 
ezt jövőre is. És különösen a közelgő nagyböjti ájtatosságo-
kat, mellyekre vagy a közönséges anyaszentegyház rendelete, 
vagy pedig erdélyi egyházmegyénk dicséretes szokása hívja 
fel buzgóságtokat, a bűnös gerjedelmek- és veszedelmes indu-
latoknak a szellemi élet szüntelen harczában győzedelmes le-
küzdésére annyira szükséges önmegtagadást gyakorló és elő-
mozditó böjtölést, a húsvéti szent gyónást és áldozást azon 
szándékkal ajánlandjátok fel a Mindenhatónak, hogy az anya-
szentegyháznakláthatatlan feje, Jézus Krisztus, kinek az örök 
igazság szavai szerint : „először szenvedni kellett , és ugy be-
menni dicsőségébe", 0 miatta üldözött és szenvedő helytar-

tójának irgalmasan adja malasztját; és képesítse őt jövőre is, 
ret tenthetlenül, mint megszokta, és győzedelmesen megvé-
deni az apostoli szent-szék jogait , és szenvedéseiben érlelni 
meg az Isten szentegyháza jövendőbeli megdicsőitésének csi-
ráját. Amen. Kelt Károly-Fehérvárt t , szokott püspöki szék-
helyemen , sz. Péter romai szék ünnepén, Krisztus születése 
ezer nyolczszáz hatvanadik, püspöki hivatalkodásomnak nyol-
czadik évében. L a j o s , s. k., erdélyi püspök." 

NAGYVÁRAD, febr. 6-án. Az itteni lat. szert, növelde 
szervezeténél fogva minden musaeumnak saját védszentje le-
vén , salesi sz. Ferencz napján, ennek, mint az első musaeum 
védszentjének ünnepélye a tisztelt elöljárók, tanárok és más 
vendégek diszes koszorúja előtt a pápai hymnus elzengése 
u tán , alkalmi szónoklatok-, felolvasások- és szavalatokkal 
ületett meg. S a növendékek szerencsések levén a lelki és sz. 
tudományokbani kimiveltetésökért lángolva buzgó igazgató-
jóktól, szerény törekvésök méltánylatául három aranyat aján-
dékul nyerhetni: ez összeget a megajándékozottak, mint kik 
Krisztus egyházáért dobogó szívok mélyéből osztoznak az 
átalános részvétben, melly a vész hullámaitól ostromolt sz. 
atyát az egész világon kiséri, sem forróbb vágyat nem ismer-
nek , mint mit mindennapi imáikban kérnek, a ker. kath. egy-
ház felmagasztaltatása-, szentséges atyánk jólléte-, s ellensé-
geinek megaláztatásáért Isten ő szent fölségéhez esedezvén : 
ez ajándékot szentséges atyánknak, fiúi tiszteletök, szerete-
tök és ragaszkodásuk jeleül felajánlani buzgólkodtak; jól tud-
ván, hogy nem az áldozat mennyiségére, hanem a jó akarat 
bőségére szokott az Ur tekinteni. — S ezt méltányolva tár-
ták Helyén, e sorok közlését is N. N. 

OLASZORSZÁG. Az ,Oesterr. Volksfreund' romai leve-
lezője ő szentsége csudálatos léleknyugalma s rendületlen szi-
lárdsága felől írván, azt is tudat ja , mikép ő szentsége épen 
nincs homályban az őt fenyegető veszélyek borzasztóságát il-
letőleg; s legközelebb egy főrangú egyházi férfi elótt ekkép 
nyilatkozott : „Én magamat legkevésbbé sem ringatom csaló-
dásban a jövőre nézve : én egy igen közel időben a forradalom 
diadalát látom előre. Az egyháznak sokat keilend szenvednie. 
Szolgái, s feje mindenek előtt , bántalmaztatni, s üldöztetni 
fognak ; erőszakos kezeket fognak vetni rájok, és vértanúi 
halálra viendik őket, igaz : de e kegyetlen megpróbáltatás di-
csőséges győzedelmet fog Krisztus jegyese számára előké-
szitni. Mi minket illet, mi a tizenkilenczedik század ez em-
bereinek , kik annyira odaadták magukat az anyagi élvezetek-
nek , Isten segítségével meg fogjuk mutatni, mint tudja ma-
gát a pap az üldöztetéssel, szenvedéssel és halállal szemközt 
viselni." — Jan. 31-én a romai collegiumok ifjúságát fogadá 
ő szentsége ; s a küldöttek föliratot nyújtottak át a sz. atyának, 
mellyben legmélyebb liódolatukat nyilvánítják. Ő szentsége 
válasza ez volt : „Az üldöztetés napjai visszajöttek az egy-
házra nézve : jóllehet fiai fogságot, és vértanúi halált nem 
szenvednek. Jelenleg az üldözés, melly hajdan testi volt, egé-
szen az eszmék és e l v e k ellen van irányozva. Olaszhon egy 
vészteljes propagandának esett áldozatul; s azok kezei közt 
van , kik a bűntettekből erényt csinálnak. A hivatásukat hí-
ven teljesítő főpásztorok képmutatókul kiáltatnak ki : mig e 
közben a politikai gyilkosok istenittetnek. De ez üldöztetés 
az egyház ellen mit sem fog tehetni : az egyház mindig kész 
az ur Jézus lábaihoz borulni, s üldözői számára bocsánatért 
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esedezni." E fogadtatásnál Goyon franczia hadparancsnok is je-
len volt .— Pár nappal előbb (jan. 28.) pedig valamennyi szer-
zetes-rendek hódolatát vitték meg a rendgeneralisok és pro-
curatorok ő szentségének ; ki a hódolatfeliratot megilletődve 
fogadta, s többi között mondá : „A hullámok, igaz, verdesik 
a sziklát ; de lia a kőszikla erősen áll , az azt csapdosó hullá-
mok által csak annál simább-, fehérebb- és szebbé tétetik." 

NEMETORSZÁG. Az ő szentsége iránti részvét még 
mindig növekszik : ámbátor a hittelen sajtónak ezt rosszaló 
nyilatkozatai sem hiányoznak; valamint a csupán pénz- és 
nyereségre tekintő zuglapok észrevételei sem, hol a sz. atya 
számára gyűjtött összegeket számlálgatják, és fölpanaszol-
ják : mellyekre azonban a ,N. Preuss. Zeitung' azon rövid meg-
jegyzéssel felel, hogy az illetők (többnyire Izrael fiai), épen 
nem tőnek kifogást az ellen, hogy a Marockoból kiűzött zsi-
dók számára segélygyüjtések történtek; a többieknek pedig 
nagy nyomatékkal ajánlja megfontolásul ama körülményt, 
hogy ha már e néhány ezerre menő szeretetadomány is ter-
hesnek látszik, és veszteségül nézetik azon országokra nézve, 
honnan az kivitetik : valljon mikép remélhetik józanul ama 
sokkal tetemesebb évi járandóságnak folytonos és jó szivveli 
kiszolgáltatását, melly a napoleoni tervek következtében el-
engedhetlen tartozásul, valamennyi ker. államokra, legalább 
hol katholikusok élnek, nehezednék : a kereszténység fejé-
nek, és egyházi kormányának tartását az összes birodalmak és 
népek vállalván magukra ? — Poroszországban nagy ellenke-
zésre talál, s föliratokra szolgáltat okot némelly közhivata-
loknak egyes kerületekben zsidókra lett bizatása ; annál is in-
kább , minthogy a törvények gyűjteményének 1847-dik évi 
kötetében (263. 1. 2. §.) foglalt rendelet szerint egyedül olly 
községi hivatalokba engedtetnek lépni, mellyekkel ,birói, 
rendőri, s végrehajtó hatalom' nincs összekötve. — Leg-
újabban pedig egy borzasztó eset hire tölti el a vallásos ér-
zésű kebleket iszonyodással : a potsdami kerület egyik vá-
rosában (Brückben) , isteni-szolgálat alat t , az oltártól épen 
sekrestyébe tért prot. lelkész , Thiele diakónus , a főprediká-
tort Hoyellt megölni akarta, A több szúrást kapott főpredi-
ká tor , csak a kiáltására befutott nép által mentethetett meg 
a bizonyos haláltól. 

FRANCZIAORSZÁG. Párisi tudósítások szerint ott 
olly fordulat előjelei mutatkoznak, melly a franczia clerus és 
kath. érzelmű nép részvétét ujolag kivánatosnak tüntethetné 
föl, s ennélfogva azt kimélni parancsolja, Még a párisi érsek-
nek , Morlot bibornoknak sem lőn megtiltva a pápai köriratot 
tartalmazó főpásztori levél kihirdetése ; melly febr. 5-én vala-
mennyi templomokban fölolvastatott (még a Tuileriák kápol-
náját sem véve ki) ; s mellyben különösen ki volt ő szentsé-
gének , életét is feláldozni kész szilárd elhatározása emelve. 
Möns. Parisis arrasi püspök pedig febr. l-jén kelt főpásztori 
levelében különösen arra szólítja föl híveit, hogy kérjék Is-
tent , miszerint az elméket világosítsa meg kegyelmével, és 
annak átalános belátására vezesse, miszerint: 1) ,a sz. atya 
világi uralmát nem magáért , hanem csak azért védi, mivel 
egyedüli módot látszik nyújtani a lelkiekbeni függetlenség és 
kormányzási szabadság biztosítására; 2) hogy e független-

sége a pápának valamennyi, az egész világon élő hivek-, és 
főpásztoraikra nézve szükséges ; 3) hogy az egyház semmi so-
cialis előhaladást, semmi nemű kormányformát sem utasit el; 
de a forradalmat, melly semmi sem egyéb, mint minden fen-
sőbb tekintély tagadása, határozottan elveti s kárhoztatja; 
4) hogy ennélfogva a sz. szék méltán tagadja meg elismeré-
sét bizonyos lázadásoktól, mellyek egyedül a forradalmi el-
vek szüleményei gyanánt tűnnek föl, s minden törvényes ha-
talmat veszélylyel fenyegetnek.' — Lacordaire atyának (szül. 
1802. maj. 18., s 1824-ben cserélte föl az ügyvédi pályát az 
egyház szolgálatával), az akadémiába lett megválasztatása, 
még pedig olly szótöbbséggel, melly a kormány jelöltjeinek 
alig hagyott egy-egy szavazatot, szintolly kevés reményt nyújt 
a hitostromló pártnak a k a t h . i n t e l l i g e n t i a általigyámo-
littatásra ; mint a máris ingadozó külbarátság, és hitetlen em-
berek törekvése , nem fogja a Mindenhatónak áldását pótol-
hatni. A spanyol fegyverek diadalma is mutatja, hogy ha meg-
vonja is Isten egy időre, a viszontagságok tüzpróbájának 
kitett egyházától a világi hatalom gyámolitását, azt várat-
lanul ismét megdicsőitésére fordíthatja. (Hírlapok ugyanis e 
rövid föliratát közlik a madridiaknak a pápához: „Szentséges 
atya! A spanyolok, a te hü fiaid, szentesitett jogaid védel-
mére mindazt fölajánlják, a mivel birnak. Egy arasznyit se 
engedj világi uralmadból. Spanyolországban 15, az egész föld-
kerekségen 200 millió engedelmes fiad van, kik készek életö-
ket védelmezésedre szentelni. Parancsolj ; csak egy intésed 
kell : és tüstént harczra kelendünk.") 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

Majthényi plébánia lelkészei s hívei ; illy jeligével : 
queo hoc, quem absconderunt mihi ; quoniam Tu 
(Psalm. 30 , 5.) ; és pedig Majthényból 

Sz.-Abrahámból . . . . . . 

,Educes me de la-
es protector meus' 
11 frt a. é. 
11 i* « il 

Összesen 22 frt a. é. 
A nagyváradi latin szertartású papnövelde nö-

vendékei . . . . . . . 3 arany. 
A szeredi alesperesi kerületből; következő jel-

mondattal : ,Pone Domine inimicos-tuos, sca-
bellum pedum tuorum !' Név szerint : 

Ft. L i n t e r József, cz. kanon, alesperes ur . 10 frt a. é. 
„ S z t a r e c s e k Mihály, h. alesperes és dió-

szeghi plébános ur . . . . 10 „ „ „ 
Nt. N a g y István , szeredi plébános ur . 10 frankos arany. 

„ Z a t k o v i c s Ferencz, vágszerdahelyi plé-
bános ur . . . . . . . 4 frt a. é. 

„ P a t h ó Ambrus , kajali plébános ur . . 3 liuszas. 
„ S e b e s t é n y i László, galánthai pleb. ur . 2 frt a. é. 
,, K u b r i c z k y András, taksonyi pleb. ur . 6 „ „ ,, 

és . . . . . . . 2 p.frt ezüstb. 
„ Z s u b r i n s z k y János, liidaskürthi pleb. ur 10 frt a. é. 
„ H i t é r y János, kossutlii plébános ur . & ,, ,, ,, 
„ C s e l k ó József, nagy-mácsédi pleb. ur 4 „ „ >, 
,, L a c z u s k a József , felső-zellei pleb. ur . o „ „ i, 
„ S z 1 a v i k József, nagy-suúri káplán ur . 1 „ „ „ 
„ B ó s z n e r János, diószeghi káplán ur . i i, ,, „ 

T. cz. G r e t s i Jeromos , nagy-suúri mester ur 1 „ „ „ 

Összesen : tiz frank aranyb., 3 p.frt ezüst., és 54 frt a. é. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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I g a z o l á s u l . 

I. (Vége.) 

B. L., többször emiitett diatribejének I. szaka-
szában , midőn nyil t szerződés nemlétében a kiadó-
tulajdonos és szerkesztő közt, annak helyét az er-
kölcsi törvény, és lelkismeret által pótoltatni helye-
sen állítja ; de ennek postulatumát mindössze is ab-
ban öszpontositja, hogy „senkit ok nélkül kenyeré-
től meg ne foszszunk": — elfeledé, hogy az erkölcsi 
törvény, és lelkismeret szava azt is hozza magával, 
miszerint a kiadó-tulajdonos, és szerkesztő közti vi-
szonyt a rationabilitas, és humanismus elvei, tehát 
a kölcsönös becsülés, és méltányosság is kell, hogy 
szabályozzák. Azaz: hogy a kiadó ne tekintse magát 
kis zsarnokul, a szerkesztőt pedig béresül; és viszont 
a szerkesztő iparkodjék a kiadó érdekét, mint saját-
ját tekinteni: de azért ne legyen a kiadó irányában, 
mint a kis növendék, kinek akkor is oda kell tartani 
öt körmét, midőn a paedagogusnak csupa jó szeszé-
lye körmöst szán neki. ,Fiat applicatio.' — Továbbá 
B. L. a méltányosságnak nem nagy mértékét tanu-
si tá, midőn S. K.-ban , mint a ,Religio' szerkesztőjé-
ben , csupán ez uton kenyeret kereső egyént , a Sz.-
István-Társulatban pedig, mint tulajdonosban, ke-
nyeret adó gazdát akart látni. Bocsásson meg B. L. 
u r : de mi kissé más szinben szeretjük látni e vi-
szonyt, mint minő az, mellyben X. könyvárus és 
vállalkozó, s Y. iró, kit az lapja szerkesztésére ke-
resett és felfogadott, egymáshoz állnak Azon-
ban ezt nem akarjuk feszegetni tovább ; nehogy mi-
dőn a humanismus, vagy jobban mondva, a ker. 
szeretet postulatumait vetjük a latba: B.L. a ,jogot', 
.szabályt', béresi ,kötelességet' vágja fejünkhez. 

De tehát felelős volt-e valósággal S. K. ur, mint 
a ,Religio' szerkesztője, a Sz.-István-Társulat irányá-
ban ? S ha igen, miben állott voltaképen e felelős-
s é g ? . . . A Sz.-István-Társulat, midőn a ,Religio' kia-

dását elvállalta, e tény által nem nyert jogot, a ,Reli-
gio'-nak m á s i r á n y t *) adhatni , mint mellyet az 

*) Sem szűkebb hatáskört , mint minő egy kath. e g y -
h á z i lapot megillet. A ,Religio'-nak, mint egyházi folyóirat-
nak, e hatáskörét nem a Sz.-István-Társulat (legkevésbbé pe-
dig annak választmánya, vagy elnöksége), hanem a legfelsőbb 
helyre benyújtott, s megerősitett p r o g r a m m j a szabta ki : 
ebben pedig egyetlen olly kérdés tárgyalhatásáról sem mond-
tam le, minőkre a ,Religio'-nak előbbi ft. szerkesztője, a Szent-
István-Társulattól kért engedelem nélkül is , magát följogo-
sítottnak hitte, s hihette volna. E hatáskört illetőleg, a kiadási 
jog átruházása által, legkisebb változás sem történt : de nem 
is történhetett. Hogy pedig a t. olvasó-közönség előtt sem köte-
leztem magamat bármilly, e tekintetbeni m e g s z o r i t t a t á s 
elvállalására, azt a ,Religio' 1859-dik évi folyamára vonatkozó 
,Szerkesztői nyilatkozat és előfizetési fölhivás' is eléggé bizo-
nyítja; hol egy szóval sem érintettem olly változást, melly a 
lap tartalmára, s egyházias irányára nézve befolyással lehetett 
volna ; sőt inkább nyíltan kitettem, hogy : „tartalmát lényege-
sen módositani nem fogom" ; — azt is kiemelve, mikép a lap 
egyházias jelleméhez minden esetre hü maradni akarván, a 
t. közönségnek szánt ujabb programmra szükség sincs. „Kü-
lönben a lap c z é l j a s t a r t a l m a felől ujabb programmot 
kibocsátani, már csak azért sem tartottuk szükségesnek, mivel 
az idő rövidsége miatt , vele sem ujabb munkatársakat sze-
rezni, sem a t. közönséget czéljaink felől jobban felvilágosítani 
nem volna lehetséges, mint ezt a már néhány nap múlva úgy-
is megjelenendő első szám által tehetni reméljük stb." Ezt 
irtuk dec. 21-én 1858-ban (mint a Religio 1859. I. félévi l-ő 
sz. 12. 1. olvashatni). Következőleg nem csak nem egyeztem 
be előlegesen bármilly m e g s z o r i t t a t á s b a , a lap eddigi 
czélját, tartalmát és hatáskörét illetőleg: de sőt arról, mint 
felelős szerkesztőhez illett, még csak számot adni sem tartot-
tam kötelességemnek mások, mint a magas kormány s egy-
házi hatóság irányában; mindenkit a megjelenendő számokra 
utasitván. Egyedül azt illetőleg véltem az előleges nyilatko-
zatot szükségesnek, miszerint : „azt nem Ígérhetem, nem 
m e r e m Ígérni, hogy szintolly erővel, és minden részletekre 
kiterjedt, átalános és közvetlen utánalátással fogom e lap 
szerkesztését jövőre is vinni, mikép azt egykor v ihe t t em—" 
Ugy hogy az ezen előleges mentséget jókor hallott, és e l f o-
g a d o t t akár B. L.-, akár másnak, legkisebb joga sincs az e 
tekintetbeni hiányokat felhánytorgatni (mellyekre különben 
még vissza fogunk térni) ; mint átalában nagy szemtelenség, 
egy elég terjedelmes (mert 100 ivet jóval meghaladó) gyűj-
temény e g é s z évi folyamát haszontalan- és semmit érőnek, 
„egyetlen-egy jóravaló értekezést, egyetlen-6gy valamiré való 
kritikát" sem tartalmazónak nyilvánitani : s ennek' okát abban 
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o t t merített , hol a t á r s u l a t n a k m a g á n a k is 
i r ányá t , ha az helyes lenni akar , merítenie kell: az 
e g y h á z n á l . A ,Religio' az e g y h á z érdekeinek, s 
nem a társulatnak közlönye volt ; és igy tulajdonké-
pen a szerkesztő, lapja irányát és tartalmát illető-
leg, nem a társulatnak tartozott felelősséggel. A tár-
sulat csak annyi t , és nem többet szabhatott eléje, 
hogy a lap a társulatnak jól felfogott érdekeit ne 
sértse, sőt védje; s külön statutumait (mellyekről 
ismét föl kell tennünk, hogy a ,Religio'-nak egyházi 
irányával n e m ellenkezhetnek), meg ne szegje. És 
igy ismét az első kérdésre kerülünk vissza, tudnil-
lik : ,valljon a lefoglalt czikk megsértette-e a társu-
lat szabályait '? Mondtuk már , és ismételjük, hogy 
nem; tehát a S. K. ellen végrehajtott eljárásnak „ér-
telme nincs; azaz: semmi logikai, erkölcsi, törvé-
nyes alapja"! — Tegyük föl, de meg nem engedvén, 
hogy S. K. ur letiltott czikke fölött kérdés támad: 
,valljone czikk közzétételének ténye, azért, mert ab-
ban politikai lap említtetik' (mert hiszen ezen fölül 
semmi rá nem bizonyítható,) ,subsummáltathatik-e a 
társulat szabályai alá' ; kérdem, valljon e kérdés föl-
merülése, elegendő „logika, erkölcsi kötelesség, tör-
vényes alap"-e arra , hogy az executión, a lap lefog-
lalásán kezdessék, és a szerkesztő elbocsátásával 
folytattassék az eljárás ; még pedig olly egyén irá-
nyában, kinek i ránya, jelleme, törekvése 20 év tüz-
próbája által igazolva van? ! — Ne hivatkozzanak 
önök a főmagass. bibornok-primás leiratára *). Ma-

keresni, mivel a szerkesztő, íróit nem f i z e t t e . Ezzel ugyanis 
B. L. nem csak a ,Religio' 1859-dik évi folyamában megjelent 
dolgozatok iróit szennyezi be mocskos vádjával (kik közt pe-
dig jeles írói tehetségek , és tekintélyes egyházi férfiak 
is fordulnak elő) ; hanem egyszersmind a legundokabb gyanú-
sítással terheli mindazokat. kik ugyan írhattak v o l n a , de 
n e m irtak ; természetesen mivel a szerkesztő által (ama te-
mérdek összegből) nem fizettettek ! Kétségkivül ez egyedüli 
oka, hogy a ,Religio' mult évi folyama, B. L. ,valamirevaló' 
közremunkálásával, s jóravaló' czikkeivel szinte nem dicse-
kedhetett. Ő illyesmit csak pénzért, s a többet ígérőnek szo-
kott írni Lehet, hogy a ,Pesti Napló' jól fizeti az ekkép irt 
czikkeket; azért jelentek meg ott B. L.-éi: de hogy a ,Kath. 
Néplap' i n g y e n jutot t hozzájok, szabad mégis föltennünk. 
S igy ju that egy szerkesztő, dijazás nélkül is, olly ,kritika- s 
értekezéshez', mellyet B. L. is jóravalónak tart. Persze hogy 
másoknak ingyen sem kellene: de hisz az izlés különböző. 

S z e r k . 
*) Bizony ne ! Mivel a főmagasságu bibornok-érseknek 

ama szavai, miszerint „illő és s z ü k s é g e s , hogy az emiitett 
lap e g y h á z i minőségénél fogva, azon egyház hatóságától 
közvetlen vegye utasításait, mellynek é r d e k e i t képviseli" 
(,Religio.' 30 1.), olly elvet fejeznek ki , melly megdönthetlen, 

ga ez ,irat' sem hagy kétkedni felőle, hogy ő emi-
nentiája is illy értelemben van. S önök igen jól tud-

j á k , milly nemes indok, s a legkíméletesebb kie-
gyenlítésre utat nyitni akaró nagylelkű engedékeny-
ség birta a főmagass. bibornokot a r ra , hogy az Íté-
let h a t á r o z o t t s á g a helyet t , az engesztelékeny 
ker. s z e r e t e t szellemébeni kiegyeztetés kíméletes 
útját válaszsza: mellyen önök el is indultak; de fáj-
dalom ! arról csakhamar ismét letértek 

A hánytorgatott elnöki meggyőződésre is van 
egy rövid észrevételünk. Mi is meghajlunk a mélt. 
elnök érdemkoszoruja előtt : de épen azon mély tisz-
telet, mellyel iránta viseltetünk, s a magas vélemény, 
mellyet felfogásának emelkedettségéről ápolunk, s 
melly szerint nála csak alaposan okadatolt meggyő-
ződést bírunk föltenni, és keresni, — meg nem enge-
di, hogy az általa e tárgyban tolmácsolt nézetet, az 
ő alapos, és okadatolt meggyőződése gyanánt elfo-
gadhassuk. Lehetett az rábeszélt nézet is: és e véle-
ményünk által nem fogja őt senki sértettnek hinni, 
a ki tudja , milly hatása van, és pedig kivált a jobb 
lelkekre az ügyes rábeszélésnek : főleg ha olly egyén-
től jön az , kinek eszében, és szivében egyarántmeg-
bizunk De hagyjuk bár meg kinek-kinek a véle-
mény-szabadságot, szabadjon mégis kérdenünk: hon-
nan van az elnöki meggyőződésnek, és lelkismeret-
nek azon kiváltságos ereje, hogy az előtt a S. K. 
meggyőződése-, s lelkismeretének el kelljen némul-
nia? íme ugyanaz, ki S. K. urnák affectált csalhat-
lanságot hány szemére, illyesmit követel az elnök 
számára !... És önök, uraim ! önök, kiknek kebelében az 
ország főpapja-, s a társulat fővédnökének óhajtása 
előtti meghajlás „ultramontán megalázódásnak" bé-
lyegeztetett , s kik e bélyegzést a B. L.-féle czikkek-
ben szinte védelmezik: önök az „igazság, méltányos-
ság , illem, és tisztelet" érzelmeire hivatkozva, me-
rik a kárhoztatás kövét Somogyira dobni; mert a 

és m i n d i g érvényes; mellyet tehát sem a Szent-István-Társu-
latnak, sem senkinek nem áll hatalmában, bármilly statútumok-
kal megszegni, felforgatni. A mi ott ,szükséges'-nek monda-
tik , ollyan az valóban, és mindig. Nem csupán most lett az 
s z ü k s é g e s s é , hanem az volt előbb is : ugy hogy ha maga 
a ,Religio'szerkesztője kívánt volna is, e szükségességről, t. i. 
az egyházias viszony- és érdekképviselés szükségéről megfeled-
kezve , a fönebbi elv ellen véteni, s azzal összeütköző statu-
moknak vetni magát alá : ezzel j o g t a l a n , és igy é r v é n y -
t e l e n dolgot követett volna el, mellyre a Szent-István-Tár-
sulat elnöksége hiában hivatkoznék. Illyés alárendeltséget 
sem a társulat nem kívánhatott egy kath. egyházi lap szer-
kesztőjétől soha; sem kath. szerkesztő magát ollyasmire jo-
gosan és érvényesen nem kötelezhette. S z e r k . 
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társulati elnök szava előtt meghajolni vonakodott *) ! 
Somogyi a sértő elnöki r ende le te t ,de v i s z o n s é r -
t é s n é l k ü l , önök a főpásztornak a tyai , s a ker. 
szeretet szellemében nyilvánuló óhajtását, de g u n y-
n y a l utasították vissza. Avagy olly mérhetlenül na-
gyobb az e l n ö k i tekintély és hatóság Somogy i irá-
nyában, mint a p r í m á s é a társulati elnöké s vá-
lasztmány i rányában?! 

Fölemlítve találjuk B. L. czikkeiben a „kilépési 
mozgalmat." Bármilly ominosusan hangzik is e kité-
tel : megvalljuk, nem tud juk , mit kelljen alatta vol-
taképen érteni. Ha e phrasis a Sz.-István-Társulat 
pesti tagjai-, s előfizetőire vonatkozik : őszintén be 
kell val lanunk, mikép mi sokkal jobb véleményt 
táplálunk a pesti tagtársak gondolkodása, és érzel-
mei felől, semmint e badarságnak fontosságot tulaj-
donithatnánk. S elvégre is a Sz.-István-Társulat ha-
tárai nem azonosak Pest ha tá ra iva l . . . . Annyit pe-
dig bátran mondhatunk, magunk is szép számú ta-
gokat képviselhetvén, mikép a vidéken , legalább a 
mienken, a kilépési mozgalomnak sem nesze, sem 
nyoma. Történt, hogy egy vidékünkbeli mivelt vi-
lági i f j ú , és sz.-istván-társulati t ag , ki (mit megje-
gyeztetni kérünk), épen Pestről tért haza, hol több-
napi ottmulatása alatt az ,Idők tanuja ' elleni viszke-
tegnek egész hatalmával ostromoltatott, a fenforgó 
viszály iránt kérdést tőn. Közöltetvén vele mindaz, mi 
addig e tárgyban ,pro et contra' megjelent, miután 
ezt, s végezetre a ,Religio' lefoglalt czikkét is figyel-
mesen átolvasta, azon észrevételre, miszerint e czikk 
miatt , ha az le nem foglaltatik, némellyek a társu-
latból kilépni készültek , mosolyogva feleié, mikép 
az ő nézete szerint ugyan egy okos ember sem fogott 
e czikk miatt a társulatból kilépni 

B. L. czikkeinek többi részeit mellőzhetjük. 
Mennyiben azok a dolog érdeme körül forognak, 
merőben a fönebb jelzett hamis alapföltevésen ala-

*) Tulajdonképen az ügyet csak fölebbezte egy fensőbb 
és competensebb forum elé : mert a főmagasságu bibornok-ér-
sekre hivatkozott ; kinek az ügy már más nap elé volt ter-
jesztve. Pedig a fölebbezés mindenkinek szabadságában áll ; 
és semmiféle, bármilly magas állású egyéniség tekintélyét 
sem sér t i , ha a kérdéses ügyben a magasabb fórumnak ő is 
alá van vetve. S ez volt itt az eset : a kérdés rögtöni eldön-
tésének szüksége (tudnillik a botrányos lefoglalásnak meg-
szüntetése) pedig a lehető leggyorsabb eljárást kivánta ; melly 
épen nem engedte meg, hogy a dolgot még tovább, épen egy 
választmányi gyűlés megtarthatásaig elhalaszszam ; vagy csak 
a beállott éj alatt (mivel az elnöki levelet ekkor, vasárnap, 
késő estve kaptam) Írásbeli előterjesztést is tehessek a nem 
Pesten lakó mélt. grófnak. Mit is használt volna ? S z e r k. 

púinak; és igy csak is annyit érnek, mennyit az alap 
maga, mellyreépitvék. Mennyiben pedig S. K. ur sze-
mélye ellen intézvék, ugy hiszszük, az elfogulatlan 
közvélemény által máris elitéltettek. Mennyiben végre 
a nmélt. püspöki kar befolyása elleni berzenkedést 
nyiltan napfényre hozzák, csak fájdalmunkat, és ag-
godalmainkat öregbítik. Elfogultsággal, és szenve-
délylyel úgyis hasztalan volna harczra kelnünk. 

Végezetre a vitába szintén beleszőtt k a t h o 1 i* 
k u s elnevezés szempontjából, nem lehet ki nem 
nyilatkoztatnunk: miszerint mi , tekintve azt, hogy 
a társulat elnöksége és választmánya, egy még meg 
sem született lap irányában, csupán azért , mert az 
homlokára a k a t h o l i k u s nevet, feladatául pedig 
a katholikus é r d e k e k megvédését tűzte k i , eleve 
e l l e n s é g e s állást vett ; hogy tovább e g y , az 
anyaszentegyház fönséges fejéhez, a kereszténység 
szorongatott közös atyjához intézendő, s fiúi részvé-
tünket, hódolatunkat, hüségünket és ragaszkodásun-
kat tolmácsolandó f e l i r a t iránt tett indítványt, 
azon ürügy alatt, mert e ténynek politikai színezete 
volna, ismételve elvetett ; hogy végre a nmélt. püs-
pöki kar befolyása ellen a társulatra, részint a ja-
nuár 5-ik gyűlésen, és itt ugyan gunynya l , részint 
B. L. czikkeiben, és itt már elég nyil tan, ellenzéki 
érzelmeket nyilvánított; és e tettei által a k a t h o -
l i k u s n e v e t , és j e l l e m e t m e g t a g a d t a : ezek-
nél fogva a választmányt *) a Sz.-István-Társulat hü 

*) A tisztelt fölszólaló csupán a szomorú eredmény után 
Ítélvén (s a kath. közönség szempontjából, jogosan) a választ-
mányról, méltán megtagadhatja bizodalmát egy olly kor-
mányzó testülettől, melly bármilly okoknál fogva nem b i r, 
vagy a k a r a kath. érdekek mellett e r ő t e l j e s e b b e n föl-
lépni : azonban csekély belátásunk szerint a hiba ott rejlik, 
hogy a v á l a s z t m á n y , . - a mennyiben illyen, vagyis a közbi-
zodalom által m e g v á l a s z t o t t egyénekből áll és állnia 
kell, nem bir többé szabad határozási tehetséggel, ha egy, a tár-
sulat közbizodalma által m e g n e m v á l a s z t o t t többség 
által leszavaztathatik. Hogy pedig ez megtörténhetik, világos. 
A választmány h a t á r o z o t t számú egyénekből áll ; kik közül 
még a leglényegesb életkérdések tárgyalásakor is el s z o k o t t 
egy nagy rész maradni : a szavazási joggal felruházott alapító 
tagok pedig h a t á r o z a t l a n , és a választmányét meghaladó 
számmal is részt vehetnek a választmányi gyűlésben : mi által 
az ugy nevezett választmány egész hatalma paralysáltatik, és 
zérusra szállittathatik le. Főleg, ha t ö r t é n e t e s e n olly 
rendkívüli időben hivatik Össze a gyűlés, midőn a választ-
mányi tagok nagy része, előre tudhatólag, nem is jelenhetik 
meg ; vagy olly czélra, sejtett szándékkal, és látott előkészület 
után, melly azoknak egy jól ismert, s mélyen v a l l á s o s érzelmei-
nél fogva legtiszteletreméltóbb, de a zajos föllépéseket nem szi-
velő részét a megjelenéstől visszarettenti, sőt attól egy idő 
óta már egészen is elijesztette; m á s o k a t pedig némi hanyagság, 

13* 



—« 108 . 

képviselőjéül többé el nem ismerhetjük, s annak bi-
zalmatlanságot szavazunk. Egyszersmind pedig a 
legmélyebb fiúi hódolat, és bizalom érzelmeivel a 
nmélt. püspöki karhoz, mint társulatunk v é d ő j é h e z 
folyamodunk; kérvén, miszerint a veszélynek,melly 
társulatunkat, nem ugyan Somogyi Károly ur ál-

feledékenység stb. következtében meghivni nem jut az ille-
tőknek eszébe Mindez igen l e h e t s é g e s Ugy hogy az 
illy lehetőségek láttára, szükségkép gondoskodni kell módról, 
melly a társulat bizodalmával biró, s e czélra v á l a s z t o t t 
választmányt, és ennek minden egyes tagját biztosítsa róla, 
miszerint az ő szerényen és vallásos komolysággal nyilvánított 
egyéni véleménye is részesül az épen itt legszükségesebb figye-
lemben. A kath. meggyőződésnek minden ékesszólási czifra-
ság , és mesterséges rábeszélés nélküli kimondása, méltán elé-
geltethetik egy olly gyűlésben, melly sem országgyűlési vitat-
kozások színhelyévé nem válliatik, sem bármilly fényes publici-
stái tehetségek gyakorlattéreül nem tekinthető. Hisz illyesmit 
a minden politikai színezettől annyira irtózó választmány nem is 
tűrhet Úgyhogy mi a ,Pesti Napló'-nak a fölötti örömét, 
mellyet a jan. 5-diki gyűlésen tartott szónoklatok hallatára 
nyilvánított, semmikép sem oszthatjuk. Ha a társulat nem 
akarná is az alapító tagok szavazati jogát illetőleg (mellynek 
illy módon- és kiterjedésbeni felhasználására nem is gondol-
hatott) , szabályait módosítani : azt minden esetre tennie kei-
lend , — ha csak a t u l a j d o n k é p e n i választmányt nem 
akarja minden hitelétől megfosztani, — hogy az egyes választ-
mányi gyűlésen megjelent alapító tagok szavazat sulyja, kellő 
a r á n y b a n maradjon a tulaj donképeni v á l a s z t m á n y tekinté-
lyével Különben ugyanis bizonyos számú alapitó tagnak meg-
jelenése, vagy egészen u j tagoknak (csak néhány száz forintba 
kerülő) beiratása, elegendő lenne a mindig csekélyebb, mert 
bizonyos számú v á l a s z t m á n y i tagok leszavazására ; s a 
Pesten időző néhány alapitó tag ( tudjuk, hogy az évenkint 
18 p.frtot fizető is alapitó taggá lehet), az országban szétszór-
tan élő , s főleg rögtönözött gyűlésekre meg nem jelenhető 
valamennyi tagok, sőt védnökök nevében is határozván, meg 
nem engedhető befolyást vívna ki magának, és tettleg gyako-
rolna Nem mondjuk, hogy ez megtörtént (nem is vol-
tunk minden gyűlésen jelen) : de legalább megtörténhe-
tik ott, hol egy k a t h . egyletnek v a l l á s o s érdekeket képvi-
selő gyűlésében, a világi szónoklat dicsőségét, és publicistái 
tehetségek kitüntetését kezdik némellyek keresni, sőt hírlapok 
ut ján is magasztalni Ezt szükséges volt itt legalább érinteni 
(mert tüzetes tárgyalása több, és más helyet igényel) : hogy 
a választmány ellen emelt vád horderejét kellőleg méltányol-
juk ; s a vidéken mindazon tisztelt választmányi tagok ártat-
lansága felől meggyőződést szerezni lehessen, kik némelly, ne-
vökben hozott határozatoknak valóban nem okai Hogy ezek 
hányan vannak, és kik, nem szükség elmondani : de ha minden 
határozatnál név szerint fölemlittetnének az azt megszavazok 
nevei: kitetszenék, hogy amaz állítólagos többség ollykor 
nagy csalódáson alapszik. Mi legalább ezt hiszszük az ő szent-
sége iránti részvét megtagadását illetőleg; és ugy véljük, 
hogy e hiedelmünk nyilvánításával, csak a választmány meg-
ingatott hitelét védjük. S z e r k . 

t a l , hanem és csupán az elnökség, és választmány 
magatartásának következtében fenyegeti, elhárítá-
sára, a társulat-, tulajdonképen annak kormányzó 
testületének czélszerü átalakítása- és regeneratiójáról 
hova előbb sikeresen gondoskodni méltóztassék. C. 31. 

Jacopone, sz. Ferencz költője. 
(Vége.) 

Nem ártana még követnünk e változó lángész rögtön-
zeteit , melly néha magasztos, mikor az isteni szeretet- és 
léleknek dicséretét zengi; majd ismét házias és gunyoros, mi-
kor a bűnbánatot tartani akaró lélek-, és a magát meg nem 
adó testnek vitáját beszéli el; majd elmés és kellemes, mikor 
a mennyei paradicsom ünnepeire meghivott lélek ékeit hal-
latja. De mi Jacoponeban leginkább a szegénység költőjét 
tiszteljük. 0 hivatva volt, az emberiség öröm- és fájdalmait 
keresztényiesen megénekelni. 0 ismerte a köznép fény- és 
árnyoldalát, öröm- és fájdalmait. Számra 66 versszakban 
megírta a nép Philosophiáját, mellyet ,Közmondások'-nak 
neveznek. 

A népnek ki sem tet t nagyobb szolgálatot, mint az, ki 
megtanitá ő t , sorsát áldani ; ki a szegény munkásnak vállaira 
nehezülő terhet könnyűvé tette, s a napszámos gunyhójában 
a reménynek sugarát ragyogtatta. Hlyen volt Jacopone. A nap 
leáldoztával, midőn a todii lakosok mezei munkájokról haza-
felé siettek, hajtva ökreiket, s követve nejeik- és napsütötte 
gyermekeiktől, nem egyszer lehetett hallani a szegénység 
asszonyának, a ferencziek királynéjának, már átalánosan is-
mert Jacopone szerezte dalát : 

Szegénység édes szerelme stb. 1) 

Az 1306-ik év vége felé a már előhaladt korú Jacopone, 
az isteni szeretet negyságától megtörve, beteg lőn ; s meg-
tudta végórájának közeledtét. Halálos ágyán ,Anima bene-
detta' szép énekét zengé el. Alverniából János testvér elég 
jókor érkezett meg, hogy vele a békecsókot, s azután a szent 
titkokat közölje. Érezvén hőn szeretett Jézusának jelenlétét, 
örömében elragadtatva hallatá : ,Gésu nostra fidenza' hattyú-
dalát. Azután a jó és szent életre buzditá a testvéreket; föl-
emelé kezeit az ég felé, s kiadá utolsó leheletét. Épen Kará-
cson éjszakája volt: ama pillanat, midőn a pap a szomszéd 
szentegyházban ,Gloria in excelsis Deo'-t énekelt. — A sze-
gények sírjára borultak, és gondosan megőrzék emlékének 
tiszteletét. S bár semmi hivatalos tény nem igazolhatja az 
irányában használt ,boldog' czimet: mégis láthatni, mikép 
1596-ban Cesi Angyal püspök, todii sz.-Fortunát-egyházban 
emléket állíttatott; hova összeszedeté a szent bűnbánónak 
maradványait, és a következő fölírást metszette belé : „Ezek 
todii boldog Benedetti Jacoponénak, kisebb testvérnek csont-
jai ; ki miután egészen u j módon Krisztus szeretetéért bo-
londdá tette magát , rászedte a világot, és elragadta a 
mennyet." 

A megillető csudálással emelvén ki Jacopone költemé-
nyeit , ne hallgassuk el hiányait sem. 0 lángész volt : de iz-

') Dolce amor di povertade , 
Quanto ti debiamo amare etc. 



lés nélkül. Az izlés , a képzelődés e szemérme, nem tűrheti 
el a tulságokat. Jacopone ellenben a túlzott képeket szerette: 
ő néha szilaj, majd vakmerő volt ; költői nyelvét a köznép-
nél kereste; bátran gyüjté össze a kemény kiejtéseket, a 
durva képleteket, mellyeket a munkás uton-utfélen ejt el. 
0 nem habozott, a hetyke és szilaj kifejezéseket költeményei-
ben összeszedni, mellyeknek vad- és durvaságát szeretni lát-
szék. Költeményeinek egyikében, bűneinek kiengeszteléseül 
Istent kéri , hogy az élet minden bajával súj tsa; azután iszo-
inyu szavakkal rettentő betegségeket sorol el : de fordits né-
hány levelet, és az erények hosszú sorát ragyogó szépségük-
ben fogod meglátni. 

Hogy igazat mondjunk, Jacopone a középkornak köl-
tője volt. Raj ta e kornak jelleme igen hiven volt kinyomva: 
ama koré, melly többet adott a lelkesülésre , mint a komoly 
megfontolásra ; készebb, nagy eszméket gondolni, mint azok 
Tealisálásában állhatatosnak lenni ; melly annyi emléket kez-
dett meg, és mégis olly keveset végzett be ; melly élénken 
és lelkesülten fogott a keresztény erkölcsjavitáshoz, de melly 
fönállani hagyott annyi rendetlenséget*). 

Jacopone — Dantenek előhirnöke volt; az első az olasz 
nyelvet élővé t e t t e , a másik halhatatlanná. Dante sokkal kö-
zelebb állott, hogy benne rá ne ismerhetnénk sz. Ferencz 
irodalmi s vallásos iskolájára. Mindketten lángeszölt minden 
gazdagságát kimeritették az assisi patriarcha dicsőítésére ; s 
valamint Jacoponét sz. Ferencz harmadik rendében láttuk, 

*) Kétségkívül a középkor sem állott csupa szentekből: de kogy 
illyeneket csakugyan tetemesb számmal mutathat föl, a történetből tud-
juk. Mi pedig e kor emlékeit illeti, ezek, tekintve főleg a kiállítás nehéz-
ségeit, az akkori idők aránylagos szegénységét, népszám- és erőben, ész-
közök- és ismeretekbeni korlátoltságát, eléggé számosak ; és olly nagy-
szerűek, hogy ama korszak alig fog miattuk a méltányos ítélő előtt pi-
rulhatni. Sokat be nem végzett, igaz : de a megkezdés érdeme mindig 
övé lesz ; mint az utókoré a folytatás kötelessége. S valljon dicsőitett 
korunk , olly megrenditések után , minők a középkort az ujabbtól el-
választják , fog-e csak annyi emléket is hagyhatni hátra , mint amaz : 
nem csupán épitvények-, hanem az ezeknél végetlenül becsesebb ke-
resztény szellem- és szeretetmüvekben , vallásos és jótékony intézetek-
ben , s az egész társadalmat megnyugtató , vigasztaló, s boldogítani 
képes socialis szerkezetekben ? . . . . Most, midőnmég az ama korból nyert 
legszebb örökség is kérdésbe tétetik, és arról van szó, hogy képesek le-
szünk e a keresztény polgárisodásnak legfőbb, és végső vívmányait 
megőrizhetni, s védeni az ujabb pogányság támadásai ellen , — most 
legkevésbbé van ideje az efféle kérkedéseknek. Korunk állítólagos di-
csősége felöl majd mások fognak és részrehajlatlanabbul Ítélni ; lia 
tudnillik a jelenleg uralkodó nézetek, elvek , és intézetek, müvek és em-
lékek, az idő s viszontagságok őrlő fogainak sikeresen ellentállva, élet-
revalóságukat századokon át tettleg bebizonyitandják. Pedig előrelát-
hatni, mikép e próbát sok, igen sok nem fogja kiállhatni. Azért a,Monde 
illustré' ez évi folyamában (10 1.1, igen gyanús szemekkel nézik e di-
csőitett század aggkorát, s féltik jövőjét. „1860 ! Századunk öregségé-
hez közelit ! Bár adna Isten neki tartós nyugalmat, s békében vezesse 
őt fáradalmas pályája v é g é h e z ! . . . A szellemi munkák, művészet és 
ipar térén minden lehetőt megkisértett. Hatvan év alatt t ö b b r o m o -
k a t halmozott rakásra , több örök (?) emléket emelt, mint ama tiz 
század , mellynek örökségét átvette , s öregbítette. Zavar-, és fényes 
kilátásokkal teljes század : merész , mint egy titan , félénk , mint egy 
nyárspolgár, határozottan beszélő, mint egy mérnök, ingatag és válto-
zékony , mint egy költő , koronkint felváltva érezte a hit hatalmas el-
ragadtatásait, és a kétkedés vészteljes tehetetlenségét; s hogy szalma-
gunyhókat épithessen , kész volt egész hegylánczokat lelapitni. T i t -
k o s j e l l e m e (son mystère) í n é g n i n c s l e l e p l e z v e . Zajában 
élve , nagyságait máris azon s z á n a k o d á s után mérjük, mellyet ki-
csinyességei támasztanak bennünk " S z e r k . 

ugy Dante is a harmadik rend ruhájával akart eltemettetni a 
ferencziek sz. keresztről nevezett florenczi szép egyházában. 
0 élete viharának lefolyása alatt bár sokat vétkezett : de gon-
dolá, hogy az Isten Ítélete kedvezőbb lesz irányában, ha ma-
gát az alázatosság szolgasága alatt mutatja föl ; s hogy a vil-
lám , melly nem kíméli a költőnek babérjait, tekintettel lesz 
talán a szegénynek öltönye iránt. 

Jacopone költeményeit Buonaccorsi adta ki először Flo-
renczben, 1490-ben, 4-rétb. Más nevezetesb kiadások: Romá-
ban, 1558. 4-r.; Nápolyban, Modio ker. János által, ki a bol-
dognak életrajzát is hozzáfüggeszté ; Velenczében, 1617-ben, 
4-r. Tresatti de Lugnano testvérnek magyarázataival. Költe-
ményeit lissaboni Márk portugál nyelvre forditá, s kiadá 
1571-ben, 8-r. Van spanyol fordi tásais , kiadva Lissabonban 
1576-ban, 8-r. A sevilllai egyház könyvtárában őriztetik egy 
latin kézirat boldog Jacoponetől, melly igy kezdődik : „Inci-
piunt laudes, quas fecit sanctus fráter Jacobus de Tuderto 
Ord. frat. min. ad utilitatem et consolationem omnium eupi-
entium per viam salutis, crucis et virtutum Dominum imitari." 
A párisi királyi könyvtárban e költőnek két becses kézirata 
tartatik fön. Az első, 7883 számú, in folio, ugyanazon szavak-
kal kezdődik, mellyekkel a sevillai kézirat. A másik, 8146 szám 
alatt, 8-r., költeményeken kivül, több, a lelki életre vonatkozó 
kis értekezéseket tartalmaz; mellyek elsejének czimc ez: 
,Trattato del Beato Jacopone da Todi ; in ché modo l'uomo 
puo tosto pervenire alla cognitione délia verita et perfecta-
mente la pace nell' anima possedere.' E kézirat robbiai Simon 
Lukácsé, a tizennegyedik század jeles művészéé lehetett ; ki 
müveivel a pistojai székesegyházat és kórházat ékitette föl. 
Jacoponéról érdekes részleteket olvashatni Waddingnál, és 
Raderus jezuitának ,Viridarium Sanctorum' czimü müvében. 
(Lyon, 1627.8-r.) Jacopone az első költő, ki tizenkét tagu ri-
mes latin verseket irt. — 

Az ünnepelt költő egyik híresebb szerzeményét több 
forditásban is szerencsések levén birni, jónak találtuk ez al-
kalommal egyik, igen sikerültet közzé tenni. Szerk. 

Stabat mater speciosa. 
(Jacopone után . ) 

Áll az anya szépségében, 
Jászol mellett örömében, 

Fekve látva szent Fiát ; 

Kinek lelkét vigalmában, 
Örömárja lángoltában, 

Égi érzet lengi át. 

Oh milly boldog, milly vidám ő ! 
Kit nem ért az eredendő 

Bün súlyából semmi kár ; 

Isten egy Fiának anyja 
Mint örvend , mosolyg, ha látja, 

Hogy szülöttje szülve már. 

Ki az most, ki nem örülne 
Krisztus anyján , s ne készülne 

Örömét megosztani ? 

Kinek szivét ne buzditná 
Isten anyja , ha öt látná 

Kis Fiával játszani ? 



I 

Népe vétkét hogy törülje , 
Látja Jézust fázva, hűlve , 

Tűrni barmok jászolát ! 

Látja egyszülöttjét sirni, 
Imádtatni, s még sem birni 

Tisztességes szállodát. 

A kis Jézust a jászolban, 
Megüdvözli égi dalban 

Az angyalok szent kara. 

Bámultában ájul, s remeg, 
Szólni sem tud a jó öreg , 

S a szépséges szűz ara. 

Anyja a szép szeretetnek ! 
Lángját e szent érezetnek 

Engedd veled érzeni. 

Add , hogy szivem szent hevében 
Égjek Krisztus szerelmében , 

S tudjak Neki tetszeni. 

Szent anyánk, oh! azt is engedd, 
Hogy érzékeny szűz szivednek 

Erezzem fájdalmait. 

Égből szállott szent Fiadnak , 
Kit csak jászolfák fogadnak , 

Oszd meg velem kinjait. 

Add , igazán örülhessek , 
Jézuskáddal egy lehessek, 

Valamig tart életem ; 

Égjen bennem szived lángja , 
S Fiad legyen éltem fája , 

Mig e földön űzetem. 

De ne csak én , minden ember, 
E világon a hány sziv ver, 

U g y örüljön , mikint én. 

Szüzek szüze ! oh ne vess meg ; 
Add , kis Fiad pihenjen meg 

Karom , s keblem közepén. 

Add, szivemben hordozzam O t , 
Ki meggyőz halált, s temetőt ; 

Éltét adván érettünk. 

Telve legyünk kegyelmével , 
Ittasan Ur szerelmével, 

Mikor veled örvendünk. 

Lelkesülve, fellángolva, 
Testi érzelmim kihalva, 

Malasztoddal látogass. 

Szülöttednek szent kegyével, 
Az Istennek igéjével 

Őrizz, tarts , és támogass. 

Ha majd testem halálnak v á l , 
Hagyd örülni szent Fiadnál , 

Kit megváltott, lelkemet. 

S egykor a föltámadáskor , 
A boldog viszonlátáskor 

Lássam dicsőségedet. 

Daniss. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi januárhó 24-én kelt legfel-

sőbb elhatározásánál fogva , L a b a n c z Sándor laborcz-volyai plé-
bánost és nagy-mihályi alesperest, a munkácsi görög-kath. székes-káp-
talan kanonokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

Ó cs kir. Apostoli Fölsége f. évi febr. 10-én kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva , G o t t s c h a r János besztercze - egyházmegyei 
áldozárt és iskolai tanácsost, kolbani, alias koblani czimzetes apáttá 
méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

P E S T , febr. 12-én. Ma tartá az Oltár-egylet havi isteni 
tiszteletét; mellynek fényét az angol-kisasszonyok növendé-
keinek jeles müéneke mindenkor tetemesen emeli. Az áldozók 
sokasága, élén a jámbor egylet magas elnökasszonya-, dénes-
falvi és cziráki gróf C z i r á k y Jánosné-, született Dezasse 
Ludovika grófnő ő excellentiájával, lelki örömmel tölti el a 
sz. hit igaz barátját. Az egylet alapszabályai, mellyek után 
már több részről kérdés intéztetett az egylet igazgatójához, 
pár nap múlva kaphatók lesznek. A társulat Budapesten kivül 
Posonyban, Esztergomban, Nagy-Váradon, Székes-Fejér-
várot t , Lovasberényben, Szolnokon , Osliban, és több más 
helyen bir tagokkal. — Posonyban íiók-társulat alakult : melly-
nek buzgó tagjai az egylet főfeladatán, a legföls. Oltári-szent-
ség folytonos imádásán kivül, rövid idő alatt az Ur szenté-
lyének illő fölszerelésére fölajánlott adományok-, idejek és 
munkájok fáradalmának áldozatában, olly kitűnő buzgóságot 
tanusitanak, hogy ebben mindnyájunknak utánozásra méltó 
példát adnak. Hazánk több főpásztor a üdvözlé a magas elnök-
asszonyt, és az egyleti tanács hölgyeit jámbor müködésök 
ezen uj terén ; és szent törekvésökre főpásztori áldásukat ad-
ván , azt erélyesen támogatni, s elősegiteni Ígérkeztek. Az Is-
tenben boldogult, felejthetetlen csanádi püspök ő méltóságá-
tól is szerencsés volt az egylet igazgatója hason tartalmú, igen 
becses sorokat nyerhetni; mellyekben a buzgó főpap fölszó-
lítja az egyleti tagokat, hogy ajtatos imáikat az övével egye-
sítsék : miszerint e jámbor társulat az ő egyházi megyéjében 
is mielőbb meghonosuljon. — A mély megilletődés gyászjelei, 
mellyek az egyleti tagokon mutatkoztak, midőn az igazgató 
az érzékeny veszteséget tudtukra adá, nem enged kételked-
nünk , mikép ezek legszentebb kötelességöknek ismerendik, 
a felejthetetlen drága főpap lelki nyugalmáért buzgón 
imádkozni '). — 

— Milly atyai, s még a kisszerűbbeknek látszó részletekre 
is kiterjedő figyelemmel kiséri ő szentsége, IX. P i u s pápa, a 
világrenditő események, és személyét érő viszontagságok közt 
is a világegyház hitéletének minden jelenségeit (mi már ma-
gában is eléggé érthetővé teszi az illy roppant tevékenység 
eszközeinek nagyobb mértékbeni szükséges voltát) , ujabb bi-
zonyítékát láthatni azon szeretetteljes leiratban, mellyel ő 
szentsége bold. Klobusiczky Péter kalocsai érsek életiratának 
egy példányáért, a munka szerzője iránt köszönetét kifejezni 
méltóztatott. — Nagys. és ft. B e d c s u 1 a Tamás kalocsai 
kanonok ur, legközelebb e leirattal tiszteltetett meg : 

„Dilecto Filio Thomae Bedcsula, Canonico Cantori 
Metr. Ecclesiae Colocensis.... P i u s P. P. IX. Dilecte Fili, 

*) F. hó 15-én '/î 8-kor, az angol-kisasszonyok templomában, az 
egylet igazgatója a drága elhunytért énekes sz. misét mondott ; mely-
lyen a magas elnök-asszonyon és számos oltár-egyleti tagon kivül , a 
kath. legény-egylet több tagja is jelen volt. 



Salutem et Apostolicam Benedictionem. Redditae sunt Nobis 
obsequentissimae Tuae Lit terae, quibus, Dilecte Fili , ad 
Nos misisti exemplar vitae defuncti Petri Klobusiczky de 
Eadem, Archi-Episcopi Colocensis et Bacsiensis, quam latine 
a Te scriptam hoc anno Colocensibus istis typis in lucem, 
conspectumque hominum proferendam existimasti. E t si vero 
ob gravissimas curas, occupationes, et sollicitudines, quibus 
assidue distinemur , ac paene obruimur, nihil adhuc de hoc 
Tuo opere degustare potuimus , veluti exoptamus, tarnen lit-
teras munusque Tuum libentissime excepimus. Dum autem 
débitas pro dono Tibi agimus gratias, summopere laudamus 
consilium a Te susceptum conscribendi ac vulgandi illius op-
timi Antistitis vitam, qui egregiis dotibus praeditus in gra-
vissimi episcopalis ministerii partibus explendis eximia reli-
gionis, pietatis, virtutisque exempla praebuit , atque liuic 
Petri Cathedrae singulari fide et observantia constanter ad-
liaerens, de catholica Ecclesia praeclare mereri semper stu-
duit. Ne desinas vero, Dilecte Fili , ardentiori usque studio 
divitem in misericordia Deum orare et obsecrare, ut velit Nos 
semper adiuvare et consolari in omni tribulatione Nostra, ut-
que omnipotenti sua virtute omnes Ecclesiae suae sanctae, et 
huius Apostolicae Sedis liostes ad veritatis, iustitiae, salu-
tisque semitas reducere dignetur. Denique paternae Nostrae 
in Te caritatis testem, et omnium coelestium munerum au-
spicem, Apostolicam Benedictionem toto cordis affectu Tibi, 
Dilecte Fili, amanter impertimur. Datum Romae apud S. Pe-
trum die 28. Novembris Anno 1859. Pontificatus Nostri Anno 
Decimoquarto. Pius P. P. IX." A szentséges atyának e kegyes 
iratát A n t o n e l l i bibornok következő sorai kisérték : 

„Illme Domine! Una cum litteris tuis humanissimis 
accepi libenter exemplar operis a Te nuper elucubrati, Illme 
Domine, ut praeclari viri Petri Klobusiczky, istius Eccle-
siae Colocensis olim Antistitis, memóriám posteritati com-
mendares. Ex quo sane laudabili studio insigne patet argu-
mentum amoris et obsequii in eum, cui Te necessitudo, 
et diuturni penes ipsum muneris ratio devinxerat. Neque 
vero in hoc tantummodo sistit causa laudandi opus, quod 
exarasti : debetur Tibi praeterea laus ob consilii opportuni-
tatem in tradenda história venerandi sacrorum Autisti-
tis , qui pietate, doctrina. pastorali sollicitudine,et peculiari 
in Apostolicam Sedem obsequio magnopere praestitit , qui-
que vitam suam christianis virtutibus ita illustravit, ut 
semetipsum praebuerit exemplum bonorum operum. Hinc 
pro certo haberi debet , eiusmedi tuum opus Clero, imprimis 
Hungarico, gratum accidisse, illudque magno usui apud boni 
rectique amatores futurum. Non possum igitur, quin vehe-
menter plaudam curae abs Te in utrumque finem optimum 
impensae. Atque interim Tibi debitam rependens gratiam pro 
officii par te , quam erga me tam comiter peregisti, benevo-
lentiam meam amplissime testőr , prospéra quaeque Tibi 
precans a Deo. Dominationis Tuae Illmae, Romae die 16. De-
cembris 1859. Addictissimus Famulus Gb. Antonelli m. p." 

— (A zágrábi főmagass. bibornok-érsek főpásztori leve-
lének vége.) „Tristia haec omnino sunt , atque adeo amaris 
lachrymis deploranda. Sed necdum sufficiunt temporis mali-
gnitati. Restât delibandum, quod omni catholico cordi, ac 
cumprimis nobis religionis ministris, ipsa acerbitate est acer-
bius. Intelligo miserandum illum, in quem Caput Ecclesiae 

Summus Pontifex noster, impiis his ausibus et indignitatibus 
coniectus es t , statum. Constat paene dimidiam patrimonii S. 
Petri partem in aperta constitui rebellione ; nec homines, qui 
rerum illic potiuntur, vel hilo esse minus violentos, minus 
impios, minus audaces, quam quos semper et ubique se ex-
hibent satellites revolutionis. Quanta iam exhinc vulnera San-
ctissimi Patris nostri cordi inflicta ! cordi, quod scimus tantae 
esse, semperque fuisse teneritudinis, tantae benevolentiae 
et charitatis, u t dum adhuc Imolensis esset Episcopus, et 
postquam penum pecuniariam in eleemosynas exhausisset, 
opem suam imploranti infelici homini, ipsum, quod ab ante-
natis haereditate reliquum habebat, cochlear aureum immo-
lare haud dubitaverit. Tanta bonitas tam crudeli ingratitudine 
compensata! Quantae porro perplexitates e convulso aerarii 
publici statu ! cuius vulnera ante decennium iam semel per 
revolutionem inflicta, provida, indefessaque sua cura felici-
ter sanaverat idem Pontifex noster ; sed quod nova hac re-
bellione in summas iterum redactum est angustias : tum quod 
reditibus in aerarium secus iniluxuris, insaturabiles revolu-
tionis sacci farciantur ; tum quod parte ab altera ampliores 
in stipendia militis, aliaque iustae defensae media sint sum-
ptus faciendi. Augent has calamitates perpetuae istae adur-
siones, minis etiam sustentatae, quoad inducendas in regi-
men status pontilicii mutationes ; quae quidem eius sunt ge-
neris , ut in eas sanctus Pater sine manifesta dignitatis suae 
compromissione, convulsione rerum, conscientiaeque laesione, 
consentire non possit. Non sunt crudeliora vulnera, quam fi-
liorum manibus paterno cordi inflicta. Itaque cunctae hae im-
petitiones eo acutius ferire debent benignum Pontificis ani-
mum, quod a propriis prodeant filiis. Filii enim sunt rebellium 
Legationum incolae, tantis a Pio IX. beneflciis cumulati. Fi-
lius es t , quamvis summe degener, Princeps viclni catholici 
regni solium occupans ; cuius insatiabilis habendi cupido, et 
malesana cum hominibus, fide et conscientia destitutis , con-
sociatio, potissimum est convulsionum et calamitatum harum 
incentivum. Denique filius est gubernacula in praesentia tenens 
et fortunae adusque alis portatus dominator magnae illius 
nationis , quae se fîdelissimam et primogenitam Ecclesiae ca-
tholicae fdiam amat compellare ! Mira omnino ac paene incom-
prehensibilis rerum humanarum inconstantia ! Gallia ante duo 
lustra, qua democratica eotum respublica, manu militari 
comprimit nefarios revolutionis ausus, et Christi Vicarium 
suo restituit solio ; hodie qua potens Imperium, tantis eun-
dem saturat acerbitatibus ! — At vero nec his exhausta sunt 
omnia. Residua adhuc fuit gutta amaritudinis in fundo calicis, 
ori Summi Pontificis nostri admoti, quae ei nunc in forma li-
belli anonymi, Parisiis typis procusi, propinatur. Libelli huius 
nucleus in eo consistit, quod proponat authoritate Congres-
sus Europaei, Parisios indicti, Summum Pontiűcem ad urbem 
Romam restringendum, militibus et annuis pensionibus ca-
tholicarum potentiarum custodiendum, intertenendum. Idea 
haec pro quovis homine, cuius mentem petulans saeculi ge-
nius necdum e normali excussit statu , primo obtutu , tam est 
absona, ut omnino seria expensione, aut responso haud digna 
debeat reputari. Fuisset etiam libellus hie ad somnia calida 
febre laborantis cuiuspiam hominis, aut ad ingeniosos talenti 
alicuius poëtici lusus relegatus, nisi e rerum adiunctis enata 
fuisset suspicio, eum, si non calamo, saltern quoad essen-
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tiales contextus sui par tes , su ram a e Ilii authoritati esse tri-
buendum, quae actu gallicae nationis dirigit sortes. Quae res 
feci t , ut ingentem undique excitaret attentionem, bene reli-
gioni humanoque generi volentes moestitia, malos exulta-
tione repleret , et ad tripudia provocaret. Itaque gravissimi, 
sanctitate ac ingenio distinctissimi viri refutationi eius se ac-
cinxerunt. Quos inter celeberrimus Aurelianensis ecclesiae 
Antistes ; cuius in rem édita dissertatio tanto nititur pondéré 
argumentorum, tamque irrefragabili logices robore est in-
structa, ut vix reperiri posse credam hominem, sano iudicio 
praeditum, qui, ea lecta, non videat monstruosum ingenii 
partum ad absurdum esse reductum. Nobis itaque nihil opus 
est novis repellere studiis insulsa dicti libelli somnia.'' Csupán 
vélt szerzőjére nézve nyilvánitja a főmagasságu bibornok azon 
hiedelmét, mikép egy, annyi temérdek ellenmondásokkal, ha-
mis következtetések- és sophismákkal teljes irat, nem származ-
hatot t a mély belátásáról annyira magasztalt, és éles eszünek 
hitt uralkodótól; főleg, miután annak szerzője: „characterem 
moralem prodit tam detestabilem, ut equidem sine charitatis 
laesione, talem maculam principi, unum e pulcherrimis chri-
stianae Europae thronis occupanti, inurere cautum existi-
mem Sed nec eredi potest, principem catholicum famosam 
illám, quae in dicto libello continetur, enunciare potuisse 
sententiam : Dignitatem pontificiam incompatibilem esse cum 
ofíiciis terreno principi incumbentibus. Id enim quod in facie 
totius mundi, lapsu mille annorum stet i t , vix prudens quis-
quam potest iníiciari ; minus princeps catholicus, qui scire 
debet, a Romanis pontiíicibus multos alios regnantes, signan-
ter Galliae reges, artem regnandi didicisse, saluberrimasque 
iustitiae administrandae, et populos moderandi leges fuisse 
mutuatos. Minus adhuc princeps catholicus eo stringere pot-
est argumentum , quemadmodum fit in libello , ut inter prin-
cipia catholica, et artem bene regendi populos, repugnantiam 
subversari statuat. Inde enim a Constantini magni tempori-
bus , religio catholica tutissimum, íirmissimumque semper 
existimabatur vadimonium, et palladium boni, prosperique 
regiminis popiüorum. Carolus Imperator, re non minus, ac 
nomine Magnus, quem Europa saeeulorum decursu, ceu cun-
ctis virtutibus exornatum , regnantium paradigma suspiciebat, 
actuque suspicit, totius vitae suae decursu, summa erga reli-
gionem christianam, ac dogma catholicum ducebatur venera-
tione, vera et tenera erga Ecclesiae caput, Pontiiicem Ro-
manum pietate. Ludovicus nonus , sanetus ille, ac celeberri-
mus rex Galliarum, adeo erat religione Crucis penetratus, ut 
post innumeros pro fide exantlatos labores, huius suae íidei 
et devotionis, in Africae oris, gloriosa victima oeeubuerit. Ru-
dolphus Habsburgicus non ad ensem, ut solitum fuerat ante, 
sed ad crucem Salvatoris nuneupari sibi voluit fidelitatis iu-
ramentum. Alii quoque magni sane, quorum história meminit, 
regnantes, veri sincerique fuerunt Ecclesiae catholicae filii, 
ac régna seeptris eorum parentia summum adtigerunt gloriae, 
prosperitatisque fastigium. Haec adeo certa sunt , ut cum ve-
ritate dici possit , populos eousque fuisse felices, quousque 
principes eorum sacrosanctis christianae fidei placitis toto 
corde adhaeserunt. Nec aliunde est repetenda infelicitas tem-
poris nostri, haeque etiam, quibus tam acerbe exercemur, ca-
lamitates, quam quod inter ipsos regnantes reperiantur, qui 
actionum suarum axiomata non ex Evangelio, divino iilo aeter-

narum veritatum fonte, sed ex fallacibus humanae sapientiae 
scaturiginibus pergant desumere ; qui insuper habitis chri-
stianae humilitatis, iustitiae, veritatis , moderationisque le-
gibus , proprio indulgent genio ; cuncta suarum passionum 
imperio subordinantes Caeterum quisquis sit libelli au-
thor , ex huedum delibatis patescit quam manifestissime, si-
tum Sanctissimi Patris nostri , e t , quia a capitis salute cum-
primis dependet salus corporis, totius Ecclesiae nostrae af-
flictissimum omnino esse, periculis plenum , ac paene desola-
tum. Apparet porro , Italiam infausta, eoque perniciosiori re-
volutione flagrare, quo certius es t , eam unius quidem cath. 
principis apertis studiis, alterius autem, praepotentis sane, 
plus quam ambiguis favoribus ali, sustentari; sicque iustum 
omnino subversari metum, ne exitialibus eius flammis aliae 
etiam Europae partes corripiantur. — Quid in tanto rerum 
discrimine agemus, fratres , filiique dilectissimi ? Si me au-
dieritis, imprimis dupplicabimus precum nostrarum fervorem: 
non enim est alius, qui pugnet pro nobis, nisi Dominus Deus 
noster. ,Si sunt , ait Doctor gentium, qui dicuntur dii, sive in 
coelo, sive in terra; siquidem sunt dii multi, et domini multi: 
nobis tarnen unus Deus Pa te r , ex quo omnia, et nos in illo ; 
et unus Dominus Jesus Christus, per quem omnia.' Oremus 
igitur instanter, oremus cum fiducia, ut digni habeamur fu-
gere ista omnia, quae futura sunt , et stare ante filium homi 
nis. ,Convenerunt iusti, et Dominus exaudivit eos', ait Spiri-
tus S. ; ,et ex omnibus tribulationibus liberavit eos.' Sed sola 
oratio non sufficit ; succollanda ea est strenua virium conten-
tione. Itaque paratos nos esse oportet , ad contestandam, si 
opus fueri t , facto etiam , et sacrificiis , filialem nostram , erga 
Sanctiss. Patrem pietatem ; quemadmodum multi iam adus-
que fecerunt, porroque facere pergunt veri Ecclesiae filii. Pa-
ratos nos esse oportet ad profitenda, defendendaque semper 
et ubique, sana prineipia ; impugnanda porro cum propriae 
etiam vitae periculo, perniciosa illa placita, quibus veri de 
virtute et vitio conceptus, ipsaque tranquillitas et prosperi-
tás publica tam periculose impetuntur, concutiuntur. Nec so-
lum verbis res agenda es t , sed tota vitae nostrae ratio pan-
dat quam manifestissime, nos non mali, sed boni spiritus agi 
suggessionibus. Denique haec tristis rerum facies novos nobis 
addere debet stimulos, ad elaborandum omni cum possibili 
nisu, in adeurate , fruetuoseque explendis sanctae vocationis 
nostrae muniis. Dubium enim nemini esse potest , maximam 
impietatum et calamitatum harum partem inde esse repeten-
dam, quod vehementer concussa sit fides Christiana in menti-
bus , cordibusque humanis ; quod nomen illud, in quo solo est 
reposita mortalium salus , contemnatur a multis , apud alios 
omnem suam amiserit efficaciam ; quae quidem eius efficacia 
nostris tantum sudoribus, zelo nostro, diurnis, nocturnisque 
studiis nostris, gratia divina suffultis, potest restabiliri." 

— Mélt. és főtiszt. K o l l á r c s i k István, rosnyói me-
gyés-püspök u r , Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján kelt 
főpásztori, s egyszersmind nagyböjti körlevelének fő tár-
gyául , szinte az egész kath. világot foglalkoztató, s a hivő 
kebleket aggodalommal eltöltő ismeretes állapotokat vette. 
Azért a böjti rendeletek megujitása u tán , ekkép folytatja a 
ft. clerus- és hivekhez intézett főpásztori szózatát : „Quod si 
hac occasione praeter solitum alias morém de rebus pastorale 
vestrum officium, vitaeque spirituális rationes adtinentibus 
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ad Vestram ipsorum instructionem verba promere intermitti-
mus , fit illud ideo : quod animum Nostrum, ac , ut non dubi-
tamus, etiam Vestrum longe alia, eaque acerba occupet sen-
satio, quam in penetralibus cordis supprimere non valentes, 
praecordiis liberum aperire ostium, sensumque moeroris> 
quem intus persentiscimus , palam facere gestimus ; atque id 
quidem eo lidentius audemus : quod nemo vestrum ignoret, 
quae et quanta novissimis his temporibus cudantur molimina, 
universim quidem ad subruendam omnis morális, et socialis 
ordinis basim, in specie vero adversus temporalem Sedis 
Apostolicae possessionem directa. Nulla quidem fuit aetas, 
qua non navicula Petri procellosis aestuosi maris íluctibus 
fuisset iactata : verum dum retroactis seculis hostilis aggres-
sio inexpugnabilem petram divino praesidio fúltam, passim in 
iis, quae fidei sunt et disciplinae, casso conatu impeteret, a 
14 inde lustris, mutató stratioticae artis systemate, aciem 
contra externos eius muros, quibus eam pia Imperatorum et 
aliorum terrae Principum muniíicentia circumvallavit, dirigere 
coepit ; putans : solita hac belli gerendi tactica ipsum pro-
pugnaculum facilius expugnari posse, si prius moenia huma-
nis viribus constructa, tormentorum ictibus quassata, labe-
factataque fuerint. — At vero tametsi permissione divina fa-
ctum sit , ut perruptis vi armorum et potentia arcis illius 
moeniis, omnis eius temporanea ditio , imo sedes quoque le-
gitimi illius Possessoris sacrilego victori plus quam una vice 
in praedam cesserit, ac Ipse quoque inermis, et hostibus suis 
praeter inconcussum animi robur, moraleque auctoritatis a 
Deo acceptae pondus, non aliud opponere valens Princeps, 
et Pontifex in miserandam captivitatem abductus fuerit : nilii-
lominus vidimus eundem toties , quoties in temporalibus suis 
iuribus iniustam aggressionem passus fuerat, de hostibus suis 
gloriose triumphasse, ditionique suae postliminio restitutum 
fuisse; ut .adeo nihil omnino dubitandum sit , temporalem 
quoque summi Ecclesiae Capitis ditionem non liumano, sed 
divino tutam servari praesidio. Ab undecim quippe inde secu-
lis , Romani Pontiíices in principe Apostolorum Cathedra 
Beati Petri successores, relate ad civile provinciarum legiti-
me acquisitarum, sceptroque suo parentium dominium, pari 
cum aliis terrae Priucipibus censetur suprematiae gradu, 
suntque cunctis, Dominatione terrestri , antiquiores. In pace, 
et iustitia fundata est omnis eorum potestas ; quam ipsi pro 
provehenda vera, et reali crediti sibi populi prosperitate 
conscientiose non minus, ac providenter exercent, et cuius 
integritás, ac independentia in praestabilito per pacta pu-
blica statuum Europaeorum ordine, tanti per omnes sani con-
silii viros, in tractandis publicis negotiis versatos, semper 
visa est momenti, ut ilia in crisim vocata, pax et tranquil li-
tas totius Europae periclitari censeretur. Interim non obstante 
duorum summorum Pontificum, currente iam seculo sede sua 
depulsorum solenni, et gloriosa ad sedem suam restitutione : 
ab ultima, quae ante decennium omnes pene Europae pro-
vincias malae instar contagionis pervasit , rerum publicarum 
convulsione, nihil non actum est ad corrumpendam hoc sub 
obtutu opinionem publicam, ad homines circa politicam ad-
ministrationem status Pontillcii per mendacia, commenta, cri-
minationes in errorem inducendos , ad inolita demum extero-
rum, praesertim a Sacris Catholicis alienorum, contra tempo-
ralem Sedis Apostolicae dominationem praeiudicia confir-

manda, subditorum vero eidem populorum lidelitatem, si fieri 
posset, infringendam. Collaborabant ad id cumprimis secretae 
societates, cunicularibus suis machiriationibus omnem toti-
us Europae politicum ordinem sufiodientes , sed vel maxime 
conspirationem suam contra illam Potestatem dirigentes, 
quae authoritatis princípium in suprema potentia repraesen-
t a t , et cuius existentia est perpetua contra invalescentem se-
culi, ius divinum in gubernatione populorum negantis erro-
rem protestatio. Nec prelum defuit suis partibus, in ciendis 
circa praetensos politicae status Pontillcii administrations 
abusus, acerbis crisibus , disseminandisque falsis opinionibus; 
quin perstrictos illos abusus haud unquam fidedigne demon-
strate valuisset ; quive tarn parum veritate nituntur, ut po-
tius fide publicarum ephemeridum certo constet : cunctos, 
qui hac de re in vulgus spargebantur, sinistros rumores, di-
plomatica duorum sibi succedentium illius imperii, quod inde 
a 10 annis praesidiarium Romae tenet militem, penes aulam 
Romanam legatorum relatione fidedigne confutatos esse. For-
ma regiminis, quae in aliis quoque provinciis, qualiscun-
que ilia si t , pro conditione institutionibus humanis pro-
pria , suis non caret defectibus, fui t , estque actu dumta-
xat quaesitus praetextus, simulatusque liostilis animi titulus, 
quo vera et genuina incessantis contra politica Sacrae Sedis 
Romanae iura insectationis causa velatur ; quae non alia est, 
quam illa insana et praeoccupata malevolorum hominnm per-
svasio : quasi regimen Pontificium esset omni rationabili poli-
ticae libertati, et provehendae civilisationi, natura sua ini-
micum ; cum tarnen teste história indubitanter proditum sit : 
summos Pontiíices nullo non tempore, atque etiam tunc, dum 
praeter despoticam et oligarchicam regiminis formám , et ius 
pugni, nullum aliud praesto erat in Europa iuris praesidium, 
libertatis oppressorum populorum ipsos solos fuisse vindi-
ce s . . . . (Folyt, köv.) 

ESZTERGOM, böjtelő hava 12-én. A catholicismus 
egyik törhetlen előharczosát, M o n t a le m b e r t grófot egy-
kor azon ellenvetéssel akarák leszoritani a küzdtérről, hogy : 
,hallgasson a jogokkal ; mert e szó egyszer sem fordul elő a 
szent-irásban.' A gróf szomorúan nyúlt ekkor a ,Concordan-
tiá'-lioz; és fölütvén, nagy örömére harminczszor találá benne 
a j u s szavat ismételtetni. Ha többször találja o t t , még na-
gyobb lett volna öröme Mennyire örvendenem kell tehát 
nekem, ha én is fölütvén e könyvet, a ,miseria' szó után 
nyomban ott lelem a ,misericordia'-t ; s mig amazt csak húsz-
szor, emezt legalább is tizenkét annyiszor olvasom ! Valóban, 
kevés ott a nyomor, hol sok az irgalom ! — E nyomor kevesbi-
tésére állott össze városunkban is, ide értve Sz.-Tamást, és 
Sz.-Györgymezőt is, amaz ismeretes egylet, a ,házi szegények 
ápolására.' Előttem áll ez egyletnek a legközelebb lefolyt évi 
számadása ; mellyből kitűnik, hogy annak pénztárába ő főma-
gassága, S c i t o v s z k y János bibornok-érsekünk 200 a. é. 
frtot adott , mélt. b. F e k e t e Mihály püspök és egyleti el-
nök 84-et, stb.; az egyházi főrend összesen 469 frtot, 40 krt. Az 
alapítványok kamatjaiból befolyt 694 fr t 5 kr. ; az érsekvárosi 
adakozásokból összegyűlt 73 fr t 68 kr. ; a sz.-tamási adomá-
nyok 27 frtot 36 kr t ; a sz.-györgymezeiek pedig 16 fr tot 
59 krt tesznek: és igy a mult évi összes bevétel áll 1447 f r t 
és 76 krból. Melly összeget 79 szegény közt különféle arány-
ban felosztva, s oda számitva még a 22 fr t 32 krnyi mellékes 
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kiadást is: az egész évi kiadás 1324 fr t 64 krra rúgott ; a 
jövő évre 123 fr t 12 kr. maradván. — Végig nézve az adako-
zók és szegények névsorán, ott látom az előbbiek közt n é h a i 
J a r o s s Vincze kanonok urat ; az utóbbiak közt pedig há-
romnak neve után látom a halál je lé t , a keresztet Való-
ban, itt teljesedésbe mentek a Szentlélek szavai : „A gazdag 
és szegény összetalálko znak ; Isten teremté mindkettőt" (Péld. 
22, 2.). Összetalálkoztak ők is, a jóltevő, s a gyámolítottak, a 
sz. kereszt tövében, a Megváltó Ítélőszéke előtt. Oh vajha el 
is vették legyen érdemlett jutalmukat : az egyik ugyan bőke-
zűségéért, ama három pedig béketüréseért ! — Isten megfizet 
kinek-kinek: fizesse meg a legközelebb lefolyt évi kegyes 
adakozóknak is; az Urban elhunytaknak pedig adjon örök 
nyugodalmat. 

TEMESVÁR, böjtelőhava 10-én. Egy elárvult megye 
fájdalmának siralmas panaszhangjait kellene e soroknak visz-
hangoztatniok, mellyet az, egy szivből szeretett , hőn tisztelt, 
de viszont mindenekfölött szerető atya, és mint már 10 évvel 
ezelőtt nagy tekintélyű férd kimonda : Isten szive szerinti, s 
valóban apostoli buzgólkodással működött főpap váratlan el-
hunytán érez De nincs nyelv, melly képes lenne ecsetelni 
a veszteséget, melly Csanádmegyét mélt. és főtiszt. C s a j á -
g h y Sándor ur halálában érte. Nem siratjuk őt : hanem si-
runk ; mert övéit elhagyá , kiknek olly égető szükségök volt 
rá : de még inkább lett volna ezután. Sirunk ; mert érezzük, 
hogy nagyon is korán hagyá el megyéjét : mellyet a gyászos 
forradalmi napok után ő rántott ki, ernyedetlen buzgalmával, 
szétzilált állapotából, és rendezett bölcs intézményei által. 
Sirunk; mert kora halála miatt csak alapját vetni engedtetett 
meg neki egy jobblétnek, mellyen Isten városát e földön 
fölépitendő s fölvirágoztatandó vala. Sirunk; mert szellemét 
olly ritkának, olly páratlannak mondhatnók Sirunk — 
minmagunk okáért ; mert égi szeretettől lángoló, önzéstelen 
tiszta szándéktól vezéreltetett , s legjobb akarattal ékeskedő 
atyát vesztettünk. Nyolcz rövid nap : -— s már személye földi 
létének semmi nyoma! Majdnem hihetetlen volt a hivek előtt, 
hogy, kit még Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján a szó-
széken láttak , a kath. anyaszentegyház s annak látható feje 
szorongattatása miatt buzgólkodni, mint hivá őket föl a gyer-
meki hódolat és ragaszkodás tanusitása végett aláirásra, — 
már ötöd napra, ugyancsak püspöki jelvényekkel ékesitve, 
ugyanazon változatlan alakban, — de élettelenül, a ravatalon 
fekve szemléljék Betegsége, melly olly hamar sirba dönté, 
e hó 3-án, pénteken vette kezdetét ; de e napon még elhagy-
hatá ágyát : az azután három napon át mindinkább erősbült 
vérhányás azonban kétségkivülivé tet te a veszélyt : miért is 
hétfőn hajnalban a haldoklók szentségeivel láttatott el; mire 
észrevehetőleg jobban érezte magát, és környezete az orvosi 
vélemény nyomán a veszély elhárultát hi t te ; sőt tökéletes 
fölépülését és minden bajtóli megszabadulását reményié a 
kegyes Égtől ; mit megerősíteni látszék a beteg nyugodt és 
könnyebbült állapota egész napon át. De fájdalom! az éj „ini-
mica homini", fordulatot adott szenvedéseinek ; és már ked-
den reggel, a magas beteg önmaga kívánta, hogy az egyház 
szokása szerint az „ordo commendationis animae"-t imádkoz-
zák el előtte; mit ő halkan utánkövetett. Csendesen, és nyu-
godtan várta immár e percztől fogva az egek irgalmas Urának 
hivó szózatát : lélekjelenlétét utolsó pillanatig megtartá ; s a 
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váló ponthoz közeledve is folytonosan az általa alapított sze-
gény iskolanénék intézete foglalkodtatta, kiknek utolsó atyai 
áldását akkor küldé, midőn ezek épen tőle jöttek ezt kérni. . . . 
Majd a kisdedek imáit kérte ki; mig végre ez utolsó, fontos 
szavakat, —• már szakadozva kiejté : „Most immár máskép 
szemlélem e világot Igy hagyja el az ember, mint kol-
dus, e földet; — elhagyja barát já t , ellenét; — csak a jó 
tettek és cselekedetek követik őt." Végsohaja a legszentebb 
név kiejtése volt : „Jézus, Mária, sz. József"; és 3/4 után 
egyre, udvari papjainak ajtatos imái közt, csendesen és béké-
ben elszenderült. Nyugodt halálozása mindenkit az irás 
szavaira figyelmeztetett : „Pretiosa in conspectu Domini mors 
Sanctorum eius." Olly könnyen és olly nyugodtan hunyt el, 
hogy önkénytelenül e sóhaj támadt keblünkben : bár mind-
egyikünk, mondhatnám illy szépen, illy boldogan halhatna 
meg ! ,Qualis vita, mors est ita.' Csak is e körülmény , hogy 
bizton hiszszük, miszerint az égi biró megjutalmazásra hívta 
hü szolgáját a sok jótettért, mellyeket véghezvitt , és a mely-
lyek őt követték az örökkévalóságba, enyhiti vesztesége fölött 
érzett fájdalmunkat. Igen, mi meg vagyunk győződve, hogy 
az egek kegyes királynéja Mária, kinek tiszteleteért a boldo-
gult főpap olly igen buzgott, kinek áldott nevét elérzékenyü-
lés nélkül ki nem ej theté , de nem is hal lhatá, kinek nevében 
előterjesztett semmiféle kérést meg nem tagadott, megmutatá, 
miszerint ő j ó , kegyes és hathatós anyai közbenjárása által, 
szent Fia láthatásának végetlen boldogságában részesité. Ma 
végzők a temetési szertartást , mellyhez a külpapság közül is 
számosan összesereglének. fiúi hódolatuk s végtiszteletök 
nyilvánítására. E végtiszteletet az ujonan választott káptalani 
átalános-helynök , nagys. és ft. 0 1 1 v á n y L István nagypré-
post ur teljesité ; mellyben az elhunyt testvér iránti szemé-
lyes tiszteletből, mélt. és főtiszt. D o b r a Sándor görög kath. 
lugosi püspök ur is részt vett. Az örök világosság fényesked-
jék neki! — 

BECS, febr. 14-én. A birodalmi főváros liivei főmagass. 
bibornok-érsekök által, egy e hó 9-én kelt főpásztori körlevél-
ben, nem csak buzgó könyörgéseik kettőztetésére, hanem arra 
is fölhivatnak, hogy a sz. atyára előreláthatólag még súlyos-
ban nehezülő napok Ínségét, kegyes adományok gyűjtésével 
is enyhíteni törekedjenek : követve azon régi, s apostoli pél-
dát , mellynél fogva már a kereszténység bölcsőjében is hi-
vatva érzék magukat a világ minden részeiben lakó megtér-
tek , az Ő3 egyházat, honnan nekik az igaz hit fénye kisugár-
zott (akkor még Jerusalemet), anyagilag is gyámolítani. „Az 
irlandi bérlők, mondja a főpásztor, kik pedig sokkal szegé-
nyebbek , mint a legszegényebb zsellérek nálunk, máris ösz-
szegyüjtik filléreiket, hogy sz. Péter egyházát némi segély-
ben részesíthessék. Mi sem akarunk ebben visszamaradni." 
Hogy pedig a legkisebb adomány nyújtásának czélirányossá-
gát is belássák, arra figyelmezteti őket : „Közakarat által a 
kicsinyből is nagy lesz. Ha minden katholikus, egyetlen-
egy éven á t , hetenkint csak egy uj krajczárt akarna is adni, 
ebből roppant összeg kerülne ki ; s ha ez csupán a bécsi egy-
háztartományban történnék, már igy is tetemes segedelmet 
képezne. Pedig ahhoz már nem kell gazdagság, hogy valaki 
egy uj krajczárt könnyen nélkülözhessen. Mint lenne tehát 
szeretett híveim ! ha ez éven át hetenkint egy uj krajczár 
adására határoznátok el magatokat ? A végképen szegények 
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helyett e szeretet-adományt tehetősebbek nyújthatnák. Gon-
doljátok meg istenesen, és tegyétek azt , mit lelkismeretetek 
mond. A pápát ért nagy szorongattatás, és olly körülmények 
csatlakozása, mellyek által a kath. fejedelmek akadályozvák 
az igazság illy nyiltan űzött guny eltávolításában, Istennek 
egészen rendkívüli megengedéséből történik. Erőszakoskodás-
nak elég gyakran voltak már kitéve a pápák, e század elején 
többször, mint bármikor. De a föllázitás és árulás mestersé-
gei soha sem szövetkeztek a nyers erőszakkal olly tervsze-
rüleg és hatályosan, mint napjainkban. Illy időben az egyház 
hü fiainak egészen különös buzgósággal kell összetartaniok. 
Kegyes adományaitokkal nem csak arra fogtok közremun-
kálni, hogy az egyház fejét szükséges segélyben részesítsé-
tek : hanem élő hiteteket is tanusitandjátok vele, s tettleges 
részvéteteket azon szikla i ránt , mellyre az egyház van ala-
pítva; ez által Isten földi országának ellenségeit is megszé-
gyenitvén." E főpásztori rendelet következtében az ő szent-
sége számára begyült adományok, minden megyében egyhá-
zilag fognak kezeltetni. 

FRANCZIAORSZÁG. A kormány egyháziatlan irányát 
lehető legbuzgóbban előmozditó lapok, mindent megkísértvén 
a jobb meggyőződésű kath. hivek elámitása, és tévútra vezet-
lietése véget t , legújabban a ,Constitutionnel' után indulva, 
nagy zajt ütöttek egy néhai orleansi püspök, Rousseau, állí-
tólagos levelével ; mellyben az általuk természetesen lehető 
legnagyobb magasztalásokban részesitett főpásztor , e „legfel-
világosultabb és tiszteltebb elődje" Dupanloupnak, „a fran-
czia egyház legfőbb dicsőségeinek egyike", épen olly elveket 
látszik pártolni, mellyeket a sz.-szék kifosztására összeeskü-
dött hatalmak hirdetnek. Egy illy p ü s p ö k i nyilatkozat ter-
mészetesen mindazt érvénytelenné képes az ő szemeikben 
tenni, mit az egész kath. világ püspökeinek roppant többsége 
századokon át vallott, s ma is olly megható közmegegyezés-
sel nyilvánít. Mit nyom előttök a jelenleg élő 80 s több franczia 
főpap erélyes nyilatkozata ? . . . Ők a félszázad előtt élt Rous-
seauval jönnek elő , s azt kívánják, hogy egy ismeretlen név 
kétséges hagyománya, egy állitólagos levél, egy ministernek 
tet t bizodalmas vallomás, mindazt feledtesse, mit a romai ügy-
ben, ő szentségétől kezdve, valamennyi országok főpásztorai 
a megtámadott jog védelmére felhoztak; s egy 1810-diki orle-
ansi püspökért, kit eddig nevéről sem ismert a világ, az e püs-
pöki széken ma ülő Dupanloupot feledje! . . . Valóban, ez em-
berek, látva az átalános apathiát minden jog és igazság iránt, 
azt hiszik, hogy a siralmas közönyösség, melly csaknem min-
den jogérzetet kioltott az emberekből, a józan észt is egészen 
eltemette ; s valamint az igazsággal űzött gúnyt nem veszik 
észre, ugy azt sem, ha olly dőréknek tartják, kiknek mindent 
mondhatni. — Hiszen ha egy, e század elején élt püspök a 
Constitutionnel' értelmében beszélt, mit tesz az ? Nem be-
széltek-e ez időtájban többen is, még rosszabbul ? S nem 
élt-e épen ez időben olly püspök is, ki még meg is házaso-
dott ? De mit bizonyit mindez Dupanloup és a sz. széket 

védők okai ellen ? Azonban az érdekes ellentétre még vissza-
térendünk. — A párisi érsek körlevele fölolvastatott ugyan a 
főváros minden plebánia-templomában ; hogy azonban ez a 
Tuileriák udvari kápolnájában is megtörtént volna, tagadják. 

I R O D A L O M . 
,MENNYEI HANGOK. Oktató, szertartásos, életrajzi , és 

énekes imakönyv.' (Vége.) 
A VIII. szakasznak már száma is emlékeztet minket sz. 

Ambrus amaz észrevételére, hogy a nyolczas szám a tökéle-
tességnek jele ; midőn mondja : ,Octo beatitudines posuit S. 
Matthaeus, et in illis octo mysticum numerum reseravit. Pro 
octava enim multi inscribuntur psalmi : et mandatum accipis, 
octo illis partem dare ; fortasse benedictionibus. Sicut enim 
spei nostrae octava perfectio es t , ita octava summa virtutum 
est." (Brev. Comm. pl. MM.) Talán ez lebegett a szerző sze-
mei előtt , midőn valóban minden erények summáját, remé-
nyünk emeltyűjét, a tökéletesség példányát, a szűz Máriát 
választá tárgyul könyve VIII. szakaszában. Igen , a b o l d , 
s z ű z M á r i a t i s z t e l e t é r ő l van szó a 636—700-ik la-
pon. Átalános oktatás után sorjában van elhelyezve a szűz 
Mária tiszteletére fönálló 22 nagyobb és kisebb ünnep ; min-
denikhez van oktatás és alkalmi ajtatosság. Kiemelendő a sz. 
olvasónak imádkozási módja, és 12-féle neme, 13 lapon. A 
legszebb szakaszt a legszebb hónapnak aj tatossága, az úgy-
nevezett májusi ajtatosság zárja be. — AIX. szakasz a s z e n-
t e k t i s z t e l e t é r e vonatkozik. Azért is a bevezető okta-
tás azok tiszteletéről, közbenjárásáról, képeik- és ereklyéik-
ről szól. A kanonizáczio, vagy a szentek, vagy boldogok közé 
való iktatás módja is ide van csatolva. Ezután következik 
mintegy 80 szenthez szóló ajtatosság; mindenik saját élet-
rajzával, és a hozzá tartozó ima-, vagy litániával. Végül 
átalános könyörgések vannak. — A X. szakasz k ü l ö n f é l e 
k ö n y ö r g é s e k e t h o z , különféle szükségben, külön-
féle állapot és személy számára. E szakasz is tagadhatlanul 
bizonyítja, mennyire törekedett légyen a szerző akkép szer-
keszteni imakönyvét, hogy minél többféle keresztény hasz-
nára , vigasztalása-, javulása- és buzdítására szolgálhasson. 
Ugyanis e szakaszban többi közt ez imák vannak : az egész 
kereszténység átalános szükségeiért; átalános nyomorúságban; 
az egész hazáért ; az ország javáért ; bő aratás, silány aratás 
után; bányai áldásért; sóbányák áldásaért különösen; bebör-
tönözött- , vagy fogságban lévőért : szolga és szolgáló imája ; 
árvák imája; szegények imája; halálra itéltnek imája; stb. 
Mindössze mintegy 100 könyörgés. — A XI. szakasz sz. e g y -
l e t i , s más alkalmi ajtatosságnak van föntartva (780—827. 
1.). Átalános oktatás után tárgyaltatik tizenegyféle ajtatosság, 
mindenik alkalmi oktatás- és imákkal. Név szerint : a bold, 
szűz Mária szeplőtelen szivére, a sz. gyermekség-, a mérsék-
let-, az Isten sz. nevére, a sz. olvasó-, skapulare-, missiók- és 
sz. Alajosra vonatkozó ajtatosság. I t t emlitendő a különféle 
sok jó litánia, melly szám szerint 27 találtatik az egész könyv-
ben. Utoljára a XII. szakaszban állanak az é n e k e k : külö-
nösen az Oltári-szentségről 29, nagyböjtre 12, szűz Máriához 
14: mindössze 137 ének. 

Ezekből láthatja a t. olvasó, hogy igazam volt , midőn 
ez ismertetés első sorában mondám : miszerint egy ritka je-
lességü imakönyvet akarok ajánlani. Ajánlom is azt tiszta 
lekismerettel újra a nt. lelkész urak figyelmébe, azért , hogy 
azt a kath. hivek közt, mint azok számára készített nagy lelki 
kincset terjeszszék. Mint már e futólagosan tet t kalászaiból, 
ugy és még jobban, a könyv szorgalmas forgatásából mindenki 
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azon meggyőződésre fog ju tni , miszerint ez imakönyv jól 
czimeztetik ugyan : ,oktató, szertartásos, életrajzi, s énekes 
imakönyvnek'; de röviden azt egy vallásos lexiconnak lehetne 
mondani : mellyből oktatást, útbaigazítást, fölvilágosítást, 
buzdítást fog meríthetni a jámbor olvasó minden vallási ügy 
iránt. S merítenek is már, mit tapasztalásból irhatok, némelly 
h—i hívek; kik maguknak e könyvet jókorán megszerezték, 
és nem győznek rajta örülni, hogy olly szép kincs birtokába 
jutottak. De fölösleges is minden ajánlásom, dicsérésem, ha 
az ő eminentíája által e könyv bírálására fölhatalmazott nagy-
érdemű ft. Grynaeus Alajos kanonok és pásztorkodási tanár 
urnák ő eminentiájához e könyv tekintetében fölterjesztett 
végső szavait idézem : „Opus isthoc, ceu precum, rituum, 
biographiarum, doetrimarum, canticorum s. insigne prom-
tuariüm, pro űdelibus l a i c i s v e r e n e c e s s a r i u m ac 
aedificabile, ipsis adeo sacerdotibus, ut liturgis, didactis, ho-
miletis et catechetis p e r u t i 1 e , omni commendatione dignum 
etc. substerno." Ámde, hogy még a könyv kiállításáról is meg-
írjam a szükségest, érintem: miszerint a könyv közönséges 
és velin papiron is nyomatván, akár kötetlenül, akár bekötve 
kapható a szerzőnél (Budán, sz. György terén, 214. sz.). A 
bekötött példány, daczára 59 ives foglalatának, mindkét pa-
pír minőségénél fogva olly alkalmas a használatra, hogy két 
ujjnyi vastagnak sem lehet mondani. A bekötések jók, erősek, 
és a különféle kívánság-, és árhoz képest különfélék. A legol-
csóbb : vagyis préselt vászonba kötött, közönséges papiru, már-
ványmetszetü példány ára : 3 f r t 13 kr. d. 6. j tl legdrágább : 

t. i. bársonyba kötött , velin papiru, aranymetszetü, ezüst ka-
pocs-, kereszt- és szögletekkel ellátott példány ára 12 frtot 
a. é. meghalad. E két szélső ár közt igen hosszú a lépcsőzet, s 
igy tágas utja van a válogatási kedvnek. Soraimat nem zár-
hatom be jobban, mint e könyv előszavának emez óhajtásá-
val : „Vajha e könyv fölött lengne a hit őrködő szelleme ; vaj-
ha a legnagyobb gyorsasággal el ter jedve, örvendhetne a 
mennyei áldásnak ; miszerint e mű az elébe tűzött czélt elér-
hetné, hogy az valamint templomi, ugy otthoni istenes olvas-
mánynyal bővelkedő, s mennyei hangokat magában rejtő áta-
lános, és az élet minden viszonyaihoz alkalmazott imakönyv 
legyen a ker. kath. hivelc hezeiben." XX. Márton. 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
Megjelent , s L a u f f e r és S t o l p könyvkereskedésében 

kapható : 
,A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI TANULMÁNYO-

ZASA. Irta N i c o l a s Ágost, békebiró stb. Francziából a 
második kiadás után fordította M a j e r Károly, a Sz.-Ist-
ván-Társulat alapító tagja. Első kötet. Pes t , I860.' 8-r. 
XVIII. és 412 1. Ára , fűzve : 2 f r t 40 kr. a. é. 

,A SZENT KERESZTÚT, vagyis Jézus Krisztus kínszenve-
dése- és haláláról való ajtatosság gyakorlata. A hivek hasz-
nálatára szerkeszté M a j e r István kürthi plébános. 16 
szinezett képpel M i h a l o v i c s Jánostól. Pes ten , 1858.' 
8-r. 128 1. Ara , fűzve : 54 kr. a. é. 

Megjelent , és Pes ten , H a r 11 e b e n K. A. könyvkereskedé-
sében , s a növendékpapság magyar egyház-irodalmi iskolájá-
nál ; Keszthelyen nt. P i n t é r E n d r e igazgató-tanár urnái; 
valamint Egerben J e n t s c h könyvkereskedésében, s az egy-

házmegyei hivatalnál megszerezhető : 
, JÉZUS HÉT SZAVA. Nagyböjti beszédfolyam, és A HAL-

HATATLANSÁG VIGASZA, egy alkalmi beszédben. Irta 
O r o s z Á d á m alesperes, és eger-szalóki plébános. Eger, 
I860.' 8-r. 70. 1. Ára , fűzve: 40 kr. a. é. 

R a d e r Antalnál Székes-Fehérvárott megjelent, és általa 
minden hiteles könyvkereskedőnél kapható : 

,SZENT BESZÉDEK A NAGYBÖJTRE. Porto Mauritio 
Leonard világhírű szónoktól. Forditá H u s z á r Károly, fe-
hérmegyei áldozár.' — Ára a sűrűn nyomott és gazdag tar-
talmú kötetnek 2 fr t 80 kr.; postán, bérmentve : 3 f r t 20 kr. 

Megjelent , és szerzőnél kapható : 
.AZ UR JÉZUS SZENVEDÉSE ÉS HALÁLA. Történe-

tekkel felvilágosított szent beszédek, mellyeket német 
kútfők után készített, és az 1858-dik évi nagyböjt folytán 
a fehérvári székes-templomban elmondott H u s z á r Ká-
roly, püspöki titoknok és szent-széki jegyző. (Az egyházi 
hatóság jóváhagyásával.) Székesfehérvárott, 1860.'K. 8-r. 
96 1. Ára , fűzve : 40 kr., postán küldve 50 kr. a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
0 szentsége számára fiúi adományul : 

Szombathelyről: mélt. és főtiszt. S z e n -
c z y Ferencz , püspök ur . . . 100 frt a. é. 

Nagys. és ft. B i t n i c z Lajos, nagypré-
post ur 2 rom. arany (15 scudi ért.). 

„ S z a n i s z l ó József, kanonok ur 8 arany. 
„ F e k e t e János „ „ 4 „ 
„ K r a n z István „ „ 3 ,, 
„ L i p o v i c s István ,, „ 3 „ 
„ V a d á s z Ferencz „ „ 3 „ 

Nt. K o p s z János, püsp. irodaigazgató 3 „ 
,, N é m e t h József, hittanár . . 1 „ 
„ B u s i e s Pál, papnöveldei aligazgató 1 „ 
„ P u l i György, sz.-széki jegyző 
„ B ő d y Antal, hittanár 
„ R á c z Ferencz, püspöki szertartó . 
„ S t e g m ü 11 e r Károly, hittanár . 

és 
„ S c h m i d t Ferencz, hittanár 
„ K ö b e r 1 Ferencz, gymnas. tanár . 
„ F i c h t a c k e r János , tanulmányi 

felügyelő 
„ F ü l ö p István, káplán 
„ K o v á c s i c s József, esperes 
„ J ó ó s István, nyugalm. plébános . 
„ P r é m o n t r e i e k társháza . 
„ D o m o n k o s i a k conventje . 
„ B o r o s Károly, esperes és plébános 
„ N a g y János, hittanár . 

Összesen: 2 romai arany , 15 scudi ért., 29 darab cs. kir. arany, 
1 régi ezüst tallér , 6 darab a. é. ezüst forintos , 42 darab régi 

húszas, és 121 frt 5 kr. a. é. 
Vadkerttől Nógrád megyében : ft. M é-

s z á r o s Imre, esperes és pleb. ur . 15 darab régi húszas. 

30 darab régi húszas. 
4 darab uj ezüst frtos. 

12 darab régi húszas. 
2 p. frt ezüstb. 

1 uj frt ezüstb. 
1 n il il 
5 frt a. é. 
5 i, il il 
•J il » » 
^ 11 )! H 
2 ,1 i, 
1 „ 5 kr. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
K A T I I . E G Y H Á Z I , S E R Ő D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Kegjelenik'e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. auslr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes rendiek épületében). 

T a r t a l o m : A gyermek-seminariumokról. — E g y -
h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból, Austria- s Olasz-
országból. — Irodalom. 

A gyermek-seminariumokról. 
Azon égető szükségek közé, mellyek jelenleg 

hazánkban fölmerülnek, tartozik közelismerés sze-
rint a gyermek-seminariumok kérdése. E tá rgy fon-
tossága, haszna, szüksége fölött sok főpásztor és ál-
dozópap, gondok és gondolatokba merül. Sok lelki-
pásztor foglalkozik azzal : miként járuljon őis az illy 
intézetek erkölcsi s anyagi létéhez ; sokan fáradoz-
nak abban: mi módon intézhetnék a kezök alatt levő 
nyá jban a házi hitélet folyását , és a gyermekek ne-
velését akkép , hogy ezek utján a papi hivatás kifej-
tessék , és jókorán öntudatra ébredjen. — A t á rgy e 
közfontossága biztatott bennünket , hogy Isten na-
gyobb dicsőségére, néhány gondolatot följegyez-
nénk : mintegy viszhangul több jeles férfiak azon 
nyilatkozataira, mellyekkel rnind magánkörökben, 
mind e becses lapokon találkozni lehet. 

Ha a gyermek-seminarium azon intézet, melly-
ben az if jabb növendékek olly czélból neveltetnek, 
miszerint az igaz jámborság- , és egyházi érzületben 
megerősítve, s a világ káros befolyásaitól jókorán 
megvédve, alkalmasabbak legyenek a hittani (na-
gyobb) növeldékre, és belőlök tökéletesebb papok 
készüljenek: ugy f o n t o s s á g u k iránt semmi két-
ség sem marad. Nemde a nevelésnek átalában nagy 
fontossága van : és gyakran azok, kik minden ma-
gasztos dolgok iránt közönyösségben élnek, a neve-
lés fontosságát tele torokkal h i rdet ik? Annál inkább 
nyomatékos lesz tehát azon nevelés ü g y e , melly az 
egyháznak szolgákat, az emberiségnek papokat ké-
pez. Ki nem tudná , hogy a m e g s z o k á s , az emberi 
cselekedetek első mestere, az élet későbbi éveire, az 
egész életre k iha t? A tapasztalás is ismeri a Szentlé-
lek mondását: ,Adolescens iuxta viam suam, etiam 
cum senuerit , non recedet ab ea.' (Prov. 22, 6.) S a 
mindennapi életben is lá thatni , miszerint könnyeb-
ben hódit ja azon lélek, indulatait a hit járma alá, 

melly némi szent gyakor la t és megszokás által, haj-
landóságainuralkodni már a gyermekévekben megta-
nult. Az első életkor, melly az emberi csalárdságot és 
indulatot nem ismerve, kétségektől nem zaklatta-
t i k , a h i t e l v e i t teljesebben, tisztábban fogja föl; 
és ez által megszabadul ama keserű tévedések befo-
lyásától , mellyek a rossz elvek és rossz példák által 
a gyermeki szivekbe szóratnak. — Az emberi élet 
kezdő korának helyzete, némi erkölcsi l é g k ö r t ké-
pez ; és a milly vegyületü illyszerü levegőt szivott 
be a gyermek, annak leheletét adja vissza a férfi. Bol-
dog ennél fogva, kinek gyermeki szemei csak azt lát-
ták, mi a szeméremmel egybefér; kinek fülei csak azt 
hal lot ták, mi jámbor keresztényhez illő; kinek min-
den belső és külső érzékei csak olly benyomásokat 
nyertek,mellyeklstenhez vezetnek,vagy legalább tőle 
semmikép el nem távolitnak. Ellenben a gyermekkori 
m e g r o m l á s nyomai , tel jesen, alig enyésznek el. 
A lélek rétegeibe fogadott büz , mint ragály terjesz-
kedik ; és csak igen r i tkán, a lelki erők óriási meg-
feszítésével , az isteni kegyelem nem mindennapi 
közremunkálásával esik meg, hogy a roncsolt szivbe 
állandóképen visszatér a megszentelő malaszt; melly-
nek folytonos birtoka nélkül a papi élet, a szentség-
törések szakadatlan láncza. — Innét v a n , hogy a 
gyermek-seminariumok fontossága átalános elisme-
résben részesül. A tridenti sz. zsinat e fontosságot 
imigy indokolja: „Quum adolescentium aetas, nisi 
recte inst i tuatur, prona sit ad mundi voluptates se-
quendas, e t , nisi a teneris annis ad pietatem, et re-
ligionem informetur , antequam vitiorum habitus 
totos homines possideat, nunquam perfecte a c s i n e 
m a x i m o a c s i n g u l a r i p r o p e m o d u m D e i 
o m n i p o t e n t i s a u x i l i o in disciplina ecclesia-
stica perseveret : sancta synodus s t a t u i t — erectionem 
collegiorum, in quibus iam pueri religiose educen-
t u r , et ecclesiasticis disciplinis insti tuantur" *). 

Ez uton haladott borromei sz. Károly , milanói 
érsek is; ki a korában duló eretnekségek és hitetlen-
ség megakadályozására, legalkalmasabb eszköznek 

' ) Sess. 23. de reform, cap. 18. 
10 
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találta, és tapasztalta a gyermek-seminariumok fel-
állítását. Francziaországban szinte igy gondolkoz-
tak : midőn az erkölcsök hanyatlása és a hitetlenség 
mételye pusztított a köztársaság életén, a gyermek-
seminariumokban kerestek átalakító eszközt. Ugyanis 
minthogy a világi, sőt nagy részben a házi körök 
levegője is megromlott: az illy elemekkel táplált 
if jú kevésbbé tartatott alkalmasnak a végre, hogy 
általa a föld u j életre jusson. Miért az anyai karok-
ról a gyermek-seminariumok megszentelt falai közé 
vitetett a gyermek : miszerint a közragálytól távol, 
szentesitett légkörben nevelkedve, alkalmatossá ké-
peztetnék arra, hogy a beszennyezett lelkek számára, 
u j izt kölcsönöző só gyanánt , a rothadásnak ellen-
mérge legyen. Sőt nem is kell a gyermek-semina-
riumok fontosságának kimutatására olly messzire 
menni; fönnen hirdeti azt mindenütt, és mindenkor, 
minden élet-osztály. A katonák, hogy ügyes hősökké 
képeztessenek, már gyermek korukban drága ké-
születü in tézetekbejönnek; a zene-, vagy egyéb 
műértő, kiskorától szakfoglalkozásában fárad: leg-
alább minden mesterség inas-évekkel jár. Ez a neve-
lés rendes felfogása: minthogy a gyermek elméje 
eleven, szive fogékony, esze fürge , mindent köny-
nyebben fog föl. Maga az Ur is korán szenteli meg 
azokat (Sámuel, keresztelő sz. János , sz. Szaniszló, 

sz. Alajos példákul szolgálnak), kiket szolgáinak 
választ : akarván bölcs szándékáról értesíteni az em-
bereket, hogy ezek se késsenek azok ügyét korán 
gondjok alá venni, kiket ő korábban gondviselé-
sébe vett. 

A milly világos a gyermek-seminariumok fon-
tossága, szintolly szembetűnő h a s z n o s v o l t u k 
is. A papi nevelés czéljának elérésére ezen eszköz igen 
nagy segítség. Anélkülözhetlen ismeretek-és ügyes-
ségre, kivált előbbi időben, gyermek-seminarium 
nélkül is csak eljutott a fiu. De minden körülmé-
nyekben nagy előny a gyermek-seminariumok elő-
képezése. Vegyük fontolóra elsőben a mindennapi 
a j t a t o s s á g i k ö t e l e s s é g e k e t . Minden, ki az 
ide való dolgok helyes ismeretével bír , és igaz ité-
le tü , áll í t ja, miszerint nem formaság, hanem az üd-
vösség dolga az, hogy a ker. ember mindennapi aj-
tatossági kötelességeit becsületesen elvégezze. A reg-
geli , estveli imádság, a lelkismeret vizsgálása, a sz. 
mise, a sz. elmélkedés, a jól végzett gyakoribb sz. 
gyónás és áldozás képezik a ker. életnek azon éltető 
elemeit, mellyek által Istennek, Jézus vérén szer-
zett kegyelme, a ker. szivekben föntartatik, erősö-
dik, növeltetik; melly kegyelem által foly a halandó 

ember élete u g y , miszerint a mindennapos kisebb jó 
cselekedetekből egykor örök élet fakad. Ki fogja pe-
dig azt állítani, hogy illy i f j ak , kik ez elemeknek 
csak kérgét ismerik, azoknak szintolly hasznát veszik, 
mint azok, kik ez elemek alkatrészeit nem csak ér-
tik, hanem sikerrel gyakorolják és kedvelik is? Mi-
után bizonyos, hogy csak azok fogják a növekedő 
korral , az élet minden viszonyaiban szükséges emez 
emiitett eszközöket, a növekedő kor igényeihez tar-
tozó ügyesség- és lelkismeretességgel alkalmazni, kik 
azoknak kisebb korukhoz illő, alapos fölfogásával 
régtől el voltak látva, s mindennapi szent megszokás 
által betanittatva. Ellenben milly sokszor haszontalan 
és hálátlan munka, az ifjakat serdülő korukban tanítani 
a ker. élet elemeire, mellyeket már gyermeki éveik-
ben kellett vala életbe vinniek ! Hasonló tekintet alá 
esik az i s m e r e t e k és e r k ö l c s ö k dolga. Sokat 
kell a papnak mindenkor, de főleg napjainkban 
tudni: ajkai őrzik az Ur tudományát. Korunk tudo-
mányos tévedései és igényei nagyszerűek. Ez ismere-
tek körébe tartoznak mindazon tulajdonok , mellyek 
birtokában a pap, hivatásának czélját könnyebben 
eléri. Ha ezek megszerzésére már a gyermek-semi-
nariumokban vezettetik a fiu, annál nagyobb sikert 
lehet várni , minél alkalmasabbak az ifjú évek illy 
tulajdonok megnyerésére. Igy a ker. külső miveltség 
és s z e r é n y s é g , a fiatal gyermeknek igen könnyű 
tanulmány; ha pedig a kezdő években elhanyagol-
tat ik, hiányát később nehéz pótolni. Az egyházi 
s z e r t a r t á s o k részleteit a gyermek nagy öröm-
mel tanulja, s erre fogékony észszel bir; később alig 
lehet mindenre időt találni: a dolog hosszabb gyakor-
latot kívánván. A s z e n t e k életirása milly kedves 
olvasmány a serdülő kornak: benne mennyi segéd-
eszközt talál, és mint gazdagitjaa papi tanítás anya-
gát számos példákkal előre! A s z e n t a t y á k iratai-
nak egyes részeit könnyen megkedveli a fiu, s izt 
és ösztönt kap, későbbi éveit is illy olvasmánynyal 
kedvessé és tanulságossá tenni. Egyházi s z ó n o k -
l a t r a is ügyesebb lehet az, ki korán szokta a hit 
igazságait magára alkalmazni, és szivének szüksé-
geit figyelemmel kisérni. A s z e n t - í r á s olvasásá-
val nevezetesen gyarapodik a szükséges ismeret. 
Egyátalában az ifjú kor igen alkalmas a r r a , hogy 
az élet leendő állapotához való ismeretek és tulajdo-
nok megszerzésére eszközül szolgáljon. — Ez áll az 
e r k ö l c s ö k r e nézve is. Gyenge az erénynek nö-
vénye: mellyre korai gond kívántatik; mert külön-
ben az üdvös fogékonyság megkeményedik ; számos 
kegyelmek sikeretlenül átröppennek; s a legüdvösebb 



benyomások eltűnnek. Hogy például a h i t virága, 
melly erény nélkül a pap színpadi napszámos, ment 
maradjon a hitetlenség ezerféle befolyásaitól, és az 
elmét nagy készséggel hódítsa az isteni tekintély 
biztos járma alá : azon korban kell azt ápolni, melly-
ben a tiszta sziv és nyugodt elme a magasabb tekin-
télyt örömmel fogadja el , s a hit titkait csudálkozó 
áhítattal imádja. Az e n g e d e l m e s s é g e t , melly 
nélkül a papnak szűkölködnie ismét nem lehet, szinte 
előbb kell meggyökeresiteni, mint sem a rakonczát-
lan ifjak példája annak alapját megingatná,s mielőtt 
az engedelmesség ama silány alapra fektettetnék, 
melly szerint az ujabb korban igen is sok gyermek 
nem annyira az Istentől rendelt tekintély tiszteleté-
ből, mint inkább az elöljárók iránti vonzódás-, vagy 
bizodalomnak hívott ragaszkodás érdekéből teszi meg 
azt , mire úgyis hajlandó; s kiállhatlan igáról álmo-
dik mindannyiszor, valahányszor valamelly, ámbá-
tor igen szükséges kellék, melly ösztöneivel nem 
épen egyez, az engedelmesség bár legszentebb in-
dító okaiból eléje szabatik. Az a l á z a t o s s á g , Krisz-
tus tanítványainak ezen örök ismertetőjele, szinte 
Krisztus iskolájában tanultatik Ha addig várunk, 
mig a fiu olly körökbe keveredik, hol a tudálékos-
ság és kérkedés szelleme uralkodik ; ha azt várjuk 
be , mig a fiu a czirogatás és rábeszélés finom szá-
lain tanul makacs és felfuvalkodott lenni; mig szét-
darabolt silány ismereteit a világ példány-encyclo-
paediájánaknézi, s e jeleserényt, a ker. alázatosságot 
kicsufoltatni látja : ugy késő lehet ez erény mivelésén 
fáradni, mert azt virágában letarolva látandjuk. T i s z -
t a s á g nélkül szinte nem lehet a pap. Legyen bár-
milly szép ismeretekkel, látszó buzgósággal ellátva, 
tisztaság nélkül rém-alak, híveinek botránya, sz.he-
lyen álló utálatosság, saját lelkének hóhéra. Minden 
iparkodás hasztalan, hol ezen erény hiányzik. Nem 
állhat pedig ez erény meg , kivált az ifjú korban, 
melly ezer csábnak, alkalom-, inger-, és rászedés-
nek van kitéve, ha csak szükséges vigyázat és az 
eszközök használata nem járul e czélhoz. Hányszor 
megesik, hogy a feselő kor , melly olly kedves az 
Istennek, csak azért fosztatik meg ezen erénytől, 
minthogy a rossz társaság, csábító példa, szeren-
csétlen alkalom, ingerül szolgáltak! S miként fog az 
egykoron ezer akadályon győzedelmeskedni, ki az 
ezek ellenében használandó eszközökre korán nem ta-
níttatott, és a tisztaság erényének megszeretésére pél-
da, s egész élet-környezet által elő nem segittetett? 

Egyébiránt a gyermek-seminariumok kérdése 
jelenleg nem csak a fontosság és haszon tekintetéből 

érdekes: hanem egyenesen a szükségesség körül fo-
rog. Még eleven emlékezetben lesz a ,Religio' t. ol-
vasói előtt, mit a győri megyének Isten szive sze-
rinti mélt. főpásztora imígy irt : „Inter multiplices 
divinitus curae meae creditae Dioecesis i n d i g e n -
t i a s p r i m u m profecto l o c u m sibi vindicat Semi-
narium minus, sic dictum puerorum. Institutum hoc 
non ideo tantum n e c e s s a r i u m est , ut Sacerdotes 
acquirantur, qui ab adolescentia didicerint assveve-
rintque portare iugum Domini, quorumque innocen-
tiae florem mundi voluptates nondum deterserint : sed 
ideo vel maxime, quia in praesentibus rerum nostra-
rum adiunctis absque huiusmodi Instituto c a n d i -
d a t i c l e r i c a l i s S t a t u s eo n u m e r o o b t i -
n e r i n u l l a t e n u s p o s s u n t , q u i i n d i g e n t i i s 
sp i r i t u a i i b u s f i d e l i s p o p u l i c o r r e s p o n -
d e a t . " (Lásd ,Religio.' 1857. II. 313. lap.) És mit a 
mélt. főpásztor akkor mondott, ma is ugy van : ,Nul-
la est in Hungaria Dioecesis, quae penuria non la-
boraret Sacerdotum.' Ez állapotnak persze az oka is 
szembetűnő. Sok szülő, szegénység miatt nem isko-
láztathatja különben jó erkölcsű és alkalmatos fiát. 
Az előkészületi osztályok nincsenek meg falun. A 
könyv , iskolapénz, szállásbér felszállott. A kereset 
nem növekedett; a közpolgár kiadásai is terhelők. 
Innen az egyház harczosainak legtermékenyebb for-
rása, a köz-életnem, kevesebb ifjakat szolgáltat: hol-
ott az ur Isten a hivatás kegyelmét külső gazdag-
sághoz épen nem méri; s igy sok hivatalos kényte-
len czéljától elmaradni. Azok pedig, kik a kezdő is-
kolákon átesve, pálya után néznek, sok oldalról ki-
tárt karokkal hivatnak: úgyannyira, hogy a válasz-
tottak is veszedelemnek vannak a választásnál ki-
téve; annál inkább, mert a szerencsétlen forradalom 
óta az Istentől rendelt tekintélyek sírján, a papi mél-
tóság megvetése is hirdettetett, és elterjesztetett. Mi-
ért is a méltóság belső természetét föl nem érő ifjú, 
könnyen elidegenittethetik egy olly pályától, melly 
számosabb foglalkozásokat, nagyobb önfeláldozást 
kiván, mint sok egyéb ollyatén életnem, melly még 
kényelmes külsejével is csábit. Azt sem lehet tagadni, 
hogy itt-ott a szülők vallási buzgalma csökkent: mi-
ért a házi élet, papnak nem annyira nevel. Azon fö-
lül a világ szelleme igen korán elfoglalja a sziveket; 
s nem lehet olly léleknek a szellemi, önmegtagadást 
igénylő foglalkozásokhoz nagy kedve, kinek az 
anyagi élvezetek és önzéssel bélelt önállósági füst, 
kora bálványaivá lettek. (Folyt, köv.) 

10* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, februárhó 17-én. Imént érkeztek hozzánk egyéb 

érdekes, és az egyház jelen viszonyaihoz magas főpásztori 
bölcseséggel mért , püspöki intézkedéseket tartalmazó okira-
tok kíséretében, ama körlevelek, mellyeket mélt. és ft. S i m o r 
János győri megyés-püspök ur, a sz. atya szorongatásaiban 
bensőleg osztozván, a megyéjebeli t. papsághoz nnilt hó 13-án, 
és febr. 8-án kibocsátott. A számos történeti adatokkal bő-
velkedő, nevezetes főpásztori leveleket mielőbb adandjuk; 
sajnálva, hogy ezt a jelen számban csak kis részben tehetjük. 
Az első körlevél tartalma következő : 

„Cum Ecclesiae Catholicae filii ac ministri simus, et fide 
divina teneamus : ,Sanctam Apostolicam Sedem et Romanum 
Pontiíiccm in uníversum orbem tenere Primatum , et ipsum 
Romanum Pontificem successorem esse B. Petr i Principis 
Apostolorum et verum Christi Vicarium totiusque Ecclesiae 
caput et omnium Christianorum Patrem ac Doctorem exi-
stere' 1) : neminem Vestrum esse arbitror VV. FF. et FF. qui 
intimo animi moerore non afficiatur, dum in publicis pagellis 
legit et observât, aclieronta moveri, ut Summo Pontiflci, et 
Sedi Apostolicae ditiones illae eripiantur, quas Christi in 
terris Vicarius tam veteri providentia, tanto gentium consen-
su, tam certo et communi populorum suffragio tenet, et porro 
tenere debet, ut libertás conscientiarum salva persistât atque 
incolumis. Quum enim liaec, de qua istliic sermo est, bis centum 
millionum Catholicorum libertás a Summi Pontificis in dicen-
do , docendo atque regendo libertate dependeat ; quum porro 
ille non unius nationis aut populi, sed omnium populorum sit 
pater ac rector ; quum eapropter omnem vel minimam suspi-
cionem procul abesse oporteat, ne ille principis alicuius, vel 
nationis pareat imperio : ob has gravissimas causas singulari 
providentiae divinae dispositione factum est , ut spirituali Se-
dis Apostolicae imperio temporalis principatus adjiceretur. 
E re proinde est omnium, qui catholico censentur nomine, 
cuiuscunque de cetero sint tribus, nationis, populi aut linguae, 
et quamcunque incolant orbis partem, ne principatus ille Sedi 
Apostolicae et Romano Pontiflci eripiatur : ut adeo qui ilium 
subvertere, aut diminuere nititur, gravissimam toti Ecclesiae 
Catholicae et omnibus eiusdem membris inferat iniuriam. 
Monarchiam Apostolicae Sedis antiquissimam esse in Europa, 
nemo nescit. Per duodecim saeculorum intercapedinem Summi 
Pontifices satis pacifice possidebant Petri patrimonium. De 
illo iisdem eripiendo piaculi ducebant vel cogitare cum prin-
cipes, tum populi; tunc enim adhuc altius animis hominum 
insidebat religionis , pietatis , ac reverentiae , Vicario Christi 
debitae, sensus ; sed et praeceptorum divinorum, concupi-
scentiam alienorum bonorum, multo magis vero rapinam 
eorum prohibentium, conscientia potentius mortalium pe-
ctora pulsabantur, quam ut malesana huiusmodi consilia aut 
molimina serio agitata fuissent, vel placita illorum altiores 
radices figere potuissent, qui e male intellects quibusdam S. 
Scripturae effatis omnem temporalium bonorum possessionem 
Ecclesiae eiusque Ministris prohibitam esse probare adnite-
bantur 2). Saeculo nostro reservatum est spectaculum exuti ac 

J) Decret. Concil. Florentini. 
2) V. Cireul. ddo. 29. Sept. 1S59. Nr. 2733. 

eiecti terris suis Summi Pontificis ; nostro saeculo reservatae 
sunt continuarum ferme seditionum in Italia tragoediae." 
(Folyt, követk.) 

— Főtisztelendő R o s k o v á n y i Ágoston nyitrai püs-
pök ur ő méltósága, az Oltár-egylet elnök-asszonyának 100 frtot 
küldeni méltóztatott azon czélból, hogy egyház-megyéjének 
hivei, kik az ő főpásztori fölszólitására az egyletbe lépni szán-
dékoznak, de kik közül többeknek az egyleti tagság évi járu-
léka nehezökre esnék, a jámbor egylet áldásaiban részesülhes-
senek. Midőn az egyleti bizottmány föladatául kitűzött czél-
jának illy meleg pártolásaért legforróbb hálaköszönetet mond, 
egyúttal örömére szolgál kijelenthetni, miszerint az egy-
leti szabályok tót nyelvre forditása felől is gondoskodott : 
hogy igy a jámbor egylet hazaszerte minél biztosabban ter-
jedjen. — 

— A pesti es. k. egyetem hittani kara szomorodott sziv-
vel jelenti nagys. és főtiszt. G r y n a e u s Alajos , szatlimári 
czimz. kanonok, sz.-széki ülnök, és pesti egyetemi tanár s 
hittudor urnák, szélhűdés következtében, f. évi februárhó 
16-án virradóra, példás és munkás életének 56-dik évében, 
a haldoklók szentségeinek fölvétele után tör tént , gyászos 
kimultát. — 

— (Mélt. és főtiszt. K o l l á r es ik István, rosnyói megyés-
püspök ur körlevelének folytatása, és vége.) „Non minus de-
plorandum opinione praeoccupatorum, omnemque politicam 
scientiam e forensibus, vehiculo effreni preli divulgatis ru-
moribus, et condictis verborum symbolis haurientium ho-
minum praeiudicium est : quasi tota pene politica status 
Pontificii administratio, in manibus esset ecclesiasticarum 
personarum, quibus peritia et dexteritas regendi popu-
los, ex falso utique supposito negatur. Quod commentum, 
esto centies confutatum si t , nihilominus creditur ; quamvis 
officia reipublicae gerentes ecclesiastici secundum fidedignas, 
quas accepimus relationes, vix octo decades efficiant ; dum e 
contra laici magistratum obeuntes, longe plurimas numerant 
centurias. Praecipua status officia per Ecclesiasticos in aliquo 
liierarchico, non tamen semper Presbyteratus ordinis gradu 
constitutos geri , non inficiamur ; at vero simul fidenter asse-
verare audemus : vix esse alium in Europa politicum Senatum, 
in quo plures numerarentur viri , omnigena eruditione, cul-
tura , et rerum gerendarum experientia conspicui, quam sint 
veneranda illa Collegia, e quibus illi leguntur viri, qui in sta-
tu Romano clavum imperii tenent, et quorum non pauci olim, 
ac nunc celebritate nominis merito inclaruerunt. Quodsi ratio 
gubernandi provincias, statum Romanum constituentes, non 
sit plane ad modulum theoriae e Contractu sociali Rous-
seaunis desumtae composita, id profecto saluti cedit rei-
publicae. Ex illo enim tempore funestas rerum convulsi-
ones lugemus, ex quo populos Europae idealibus syco-
phantae illius philosophi, et Rotteckii politicis doctrinis lu-
dificari cernimus." Megczáfolván ekkép sorra a sz. szék jo-
gait ostromló s tagadó, részint erőszakos, részint ravasz 
ellenfeleket, a legújabb ajánlatban rejlő képmutatást és isten-
telenséget álarezozza le a főpásztor, és mondja: „Quis non 
videat , in piano hoc argute excogitato latere stratagema, de 
quo cum Davide oppido dici potest : ,quoniam mihi quidem 
pacifice loquebantur ; sed in iracundia sua cogitabant dolos; 
et vim faciebant, qui quaerebant mihi mala ; venenum aspi-
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dum sub labiis eorum.' Profecto tota illa politica, ad futuram 
SS. Patris conditionem alludens prognosis, praesefert non 
modo manifestam perlidiam, contumeliae iunctam ; verum si-
mul praebet specimen versipellis illius calliditatis, de qua 
iam S. Gregorius Papa , Libr. 10. cap. 16. Moralium aiebat: 
,Huius mundi sapientia es t , cor macliinationibus tegere , sen-
sum verbis velare ; quae falsa sunt, vera ostendere, quae vera 
sunt , falsa demonstrare Cum vires suppetunt , nullis re-
sistentibus cedere: cum virtutis possibilitas deest, quidquid 
explere per malitiam non valent, hoc in pacifica bonitate si-
mulare.' Factiosi quippe illi aleatores, sub obtentu insinuatae 
benevolentiae, simulant se id SS. Patri persvadere velle, ad 
quod eum salva iuris iurandi de integro servando, et in suc-
cessores suos transmittendo temporali Principatu praestiti 
fide, haud unquam consentire posse probe norunt." Hogy a 
mások által szitott elégedetlenség a pápai államban is fölta-
lálható, ki tagadná? De ki vonhatja kétségbe azt is, hogy 
még csak pár év előtt is, ő szentségét a legatiókban, az öröm -
nyilatkozatokra senki által sem kényszeritett nép, mint sze-
retetre méltó atyját, a tartozó hála legmeghatóbb jeleivel fo-
gadta ? Ugy hogy a megilletődött sz. atya, e fölött érzett örö-
mét , külön, e végre kibocsátott körlevelében, az egész kath. 
világ püspökeivel közölni sietett. Mint a romai nemességnek, 
igen kevés kivétellel, egész testülete is, a hasonló ragaszkodás 
bizonyitványát csak e napokban adta. — „Quod quidem in 
quantum atrocem illám calumniam, ac si subditi pontiíicii sub 
intolerabili gemerent tyrannidis iugo, egregio confutat, at-
que in communi hac tribulatione, animos omnium bonorum 
erigit ; in tantum non potest non totius Europae attentio-
nem excitare, cunctorumve , quibus tranquillitas securitasve 
publica cordi est, anxietatem provocare : quod dum alias, proh 
dolor ! hoc nostro aevo récurrentes, atque flammarum instar 
per vices in variis Europae provinciis erumpentes revoluti-
ones passim per male contentos scurras , thronisque infestos 
perditae audaciae homines, nihil quod perdant habentes, e 
contra e convulsione publici ordinis fortunas, honores, cele-
britatemque nominis prosperare gestientes, excitatas fuisse 
vidimus ; nunc easdem, incredibili pene rerum conversione, de 
summo thronorum fastigio, si non cieri, saltern certe foveri, 
protegi, animarique ingemiscimus. Factum sane in fastis regno-
rum inauditum : ut sub aegide principii monarchici. tribuatur 
ius revolutioni, semet adiutorio alieni militis de facto constitu-
endi : et non aeque fas sit in iure suo laesis Principibus, hy-
dram revolutions propriis, aut succursualibus armis do-
mandi ! Quod si in favorem seditionis clam et aperte in-
tervenire liceat, non item in favorem restitutionis, parte 
ditionis suae de facto spoliati supremi Ecclesiae capitis : quae, 
quaeso erit sors aliorum thronorum, nullo firmiori legitimita-
tis iure consistentium ? — Et tarnen qui hoc subversiva profi-
tentur principia, ipsi quoque dominantur populis in manu forti, 
confisi in robore exercitus, victoriis et trophaeis elati ; sed 
non perpendentes intra se : ,quia omnipotens Dominator coeli 
et terrae, qui ponit in iudicio thronum suum, quive iudicabit 
populos m îustitia, et non derelinquet Sanctos suos • potens 
sit nutu voluntatis suae conterere arcum, et confringere 
arma, scutaque comburere igni.' — Pacta et foedera cum 
gente mari et terra potente , sed ex odio religionis Papatum, 
eiusque authoritatem sacram et profanam perhorrescente, no-

vissime eo scopo inita, ut consummetur iniquitas, et quod ius 
iirmare nequivit, potentia sanciat : vel invitis regerunt me-
móriám pactae inter Herodem et Pilatum in ilia die, ut Scri-
ptura dicit, amicitiae. Quae quidem iniustae causae epheme-
rum poterit parare triumphum : sed ,Protector Ecclesiae suae 
Deus respiciet in faciem Christi sui; et non patietur inimicos 
illius extollere caput ; facietque illis, sicut Madian et Sisarae, 
sicut Jabin in torrente Cison' ; ut in illis quoque impleatur, 
quod scriptum est per Psalmistam : ,Confundantur superbi, 
quia iniuste iniquitatem fecerunt, erubescant, et conturben-
t u r , et pereant.' (Ps. 82. et 118.) Dum taliter nos pro defen-
sione temporalium Summi Pontilicis iurium vocem Nostram 
attollimus , simul causam omnium Potentatorum agimus ; ne-
que vero id alio ex respectu facimus, quam quod Ecclesiam 
catholicam in manutenendo morali mundi ordine, cuius basim 
ius et iustitia constituit, et quo succusso, socialis quoque et 
politici ordinis vincula solvi necesse es t , e divina sua institu-
tione praecipuas partes habere persvasi, saltern fdialis No-
strae erga summum Ecclesiae caput pietatis officium explere 
arbitremur, dum Nostro et Vestro ipsorum, commissique Vo-
bis populi nomine contra intentam Patrimonii Petri spolia-
tionem, suis alioquin authoribus ultionem adlaturam solenni-
ter reclamare pergimus. Suffragatur nobis hac in parte to-
tius catholici orbis mirus, et exemplo carens consensus, 
vix unquam in tam universali, et non provoeata expectora-
tione semet manifestans. Et si quando causa aliqua per mó-
diim plebisciti acta est : profecto causam integritatis Patrimo-
nii S. Petri pene tot millionibus suffragiorum defendi, quot in 
orbe catholico censentur iideles , nemo non videt. — Quan-
tumvis vero Nos hostilem inimicorum visibilis Ecclesiae Ca-
pitis aciem et numero, et morali valore superemus : nihilomi-
nus pugna, quam adversus illos pro iustitia et veri tate, non 
in campo Martis , sed iuris sustinemus , sensu humano , in-
aequalis est. Illi aciem instruunt balistis, gladiis, et ductili-
bus tormentis : Nos e contra inermes, nec sangvinis sitientes, 
non aliud liabemus, quod armatae vi et potentiae opponamus, 
quam clamores, suspiria et preces ad Dominum exercituum 
fundendas. ,Sed si Deus pro nobis, quis contra nos ? Et si 
Dominus noster adiutor est, numquid timebimus, quid faciant 
nobis homines ? . . . Imo vero scriptum est : ,quia oratio humi-
liantis se, nubes penetrabit , et Dominus deprecationem laesi 
exaudiet ; neque elongabit, sed faciet iudicium, donec tollat 
plenitudinem superborum , et sceptra iniquorum contribuiez' 
(Eccles. 35.) Hac itaque erga Deum, in cuius manu sunt 
omnium potestates, et iura regnorum, fiducia animati, pro-
beque memores : Nos esse corporis illius membra, cuius visi-
bile caput est Romanus Pontifex, vicariam Christi in guber-
nanda Ecclesia in his terris personam sustinens ; quo afflicti-
onem subeunte, non posse nos esse ita insensatos, quin et 
nos ipsi eiusdem calamitati non intimo cordis affectu compa-
tiamur : ,accedamus ad thronum gratiae, et de tribulatione 
invocemus Dominum'; ut SS. Dominum Nostrum Pium IX. 
Papam e tanto hoc discrimine, potenti brachio suo liberatum, 
Ecclesiae suae sanctae servet incolumem, coelestique suo 
praesidio confortet ; quo sublata hostium formidine, Eccle-
siae navis, compositis fluctibus, a diuturna tempestatis ia-
ctatione conquiescat, propulsataque omnium adversitatum 
procella, optátae tandem tranquillitatis laetitia perfrui vale-
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at Caeterum non tantum oratione, verum etiam faetis, et 
operibus Nostram erga SS. Patrem filialem pietatem, exem-
plo aliorum fidelium, imitatione oppido digno, nos testari 
convenit. Alibi terrarum centena millia fidelium catli. laico-
rum, penes prudentem spiritualium suorum Pastorum manu-
ductionem sponte , et non coacte declarat ions suas , amoris 
et venerationis plenas, imo et obulos Petri ad SS. Patrem 
transmiserunt. Regni huius Apostoliéi lideles, erga S. Sedem 
nullo non tempore observantissimi, non erunt in promendis 
suis erga Eandem offieiis hac quoque vice, reliquarum Pro-
vinciarum lidelibus sequiores." Az utóbbinak eszközlését azon-
ban a mélt. püspök ur a lelkipásztorok bölcs belátására bizza. 

CZEGLÉD, febr. 14-én Semmi sem sújthatja jobban az 
igazán szerető gyermeki keblet, mint ha hitelesen értesül, 
hogy jó atyja igazságtalanul, saját gyermekeitől megtámadta-
t ik , és birtoka megfosztásával fenyegettetik. Ez minket is, 
mint szentséges atyánk hü liait, fölötte busit ; midőn napon-
kint értesülünk, hogy állapota napról-napra aggasztóbb. De 
örvendeztet más részről ama kedvező h i r , hogy számtalan 
helyekről jönnek vigasztaló föliratok ő szentségéhez, és min-
denütt szállnak imák a mindenek hatalmas Urához, hogy 
szentséges atyánk szive egéről távoztassa el a veszélylyel fe-
nyegető bus fellegeket. Illy imák nálunk is végeztetnek ; sőt 
tehetségünk szerint filléreinkkel is gyámolitjuk ő szentségét : 
miben szép példával ment elő helybeli esperesünk, ft. B r u c k -
n e r Endre ur ; 20 ezüst forinttal kezdvén meg az aláirást. 
Szinte lankadatlan buzgóságának köszönhető az is, hogy egy-
házunk két, általa az igaz hit ágazataiba alaposan beavatott 
lélekkel szarodott. Ugyanis P ó l y á n Is tván, és M o l n á r 
Pál, helvét vallásúak, kiket semmi földi érdek, hanem egye-
dül az igazságróli tántorithatlan meggyőződés vezetett az 
üdvözitő ösvényre, folyó hó 12-én, az Ur oltáránál a meggyő-
ződés szivemelő hangján, ünnepélyesen tevék le a buzgóságban 
fáradhatlan esperes ur kezébe temérdek nép jelenlétében a 
hitvallást. Adja az irgalmasság Istene, hogy efféle megbecsül-
lietlen jelenségekben minél gyakrabban osztozhassunk. S. J. 

CSANÁDMEGYÉ-ből, febr. 13-án. Melyen elszomoro-
dott szivvel nyúlok tollamhoz, hogy Csanád megye, február 
7-én elhunyt, jószivü, s ajtatos püspökének, a felejthetetlen 
C s a j á g h y Sándornak néhány jellemvonásaithiven leirjam: 
remélve, hogy azon lapban, mellynek a boldogult mindenkor 
hő pártolója, s egykoron dolgozótársa is volt , kis tért nye-
rendnek soraim Midőn e sorok irója, mint egyszerű segéd-
lelkész, a boldogult püspök előtt először megjelent, s főpász-
torát fiúi kézcsókkal tiszteié, ez nyájas, szelid arczczal fogadá 
őt ; kezét rokoni szeretettel szoritá, s atyai hangon szólott 
vele : nem is ereszté el székvárosából a nélkül, hogy asztalá-
hoz ne méltatta volna; mint ezt minden más káplánjával is 
tette. A mint igaz pedig, hogy az első benyomástól igen sok 
függ : ugy nem vagyok képes azon érzelmeket leirni, mellyeket 
ez első találkozás, e leereszkedő bánásmód bennem ébresztett. 
Egész valóm mondá, hogy uj főpásztorom keblében egy sze-
retetteljes sziv dobog. Oli bárha illy szeretetteljes szivek szá-
zadokig dobognának! — A tüz gyúj t , és tüzet okoz. A szere-
tetteljes Megváltó is tüzet hozott az égből : a szeretet tüzét ; 
s mi egyebet kivánt ő , mint azt, hogy tüzétől a szivek meg-
gyuladjanak ? A szeretet tüzétől hevült főpásztor, kinek szive, 
fájdalom! most már mozdulatlan, és hideg kötetem alatt 

nyugszik, szinte tüzet gerjesztett , vagy élesztett egykor 
papjai szivében: a buzgóság tüzét, hivataluk teljesítésében, 
a szeretet tüzét Isten és az emberiség iránt Láttam az el-
hunyt főpásztort egy más alkalommal, midőn a bérmálás 
szentségét kiszolgáltatta. S valamint a templomban, ugy az 
iskolában is nem csak igen buzgó, de mindenütt szere-
tetteljes volt ő. Jobbjában pár nyomtatott imádságot, bal 
karján számos rózsafüzért tar tva, járt-kelt az ifjúság sorai 
közt ; azt a hittanból kikérdezve, s mindegyiket, örök em-
lékül, valamelly becses szent tárgygyal megajándékozva. 
A kisdedekhez közel akarván jutni , a mennyire lehetett, 
a padok között is hozzájok közelitett, és szeliden, mint 
egy jó atya, kérdezgeté ki őket. S milly nagy volt öröme, ha 
egy kis 7 éves leányka elmésen felelt kérdéseire ; mi gyakran 
megtörtént : mivel a félénk kisdedek, noha nagy u ra t , de a 
nagy urban egy szeretetteljes férfiút láttak maguk előtt; s 
azért nem könnyen jöttek zavarba. — A mint szerette pedig a 
kisdedeket, ugy szerette, s becsülte a katechetát is. Erről szól 
a következő eset. Egy távol fekvő iskolából a plebánia-házhoz 
kocsizni akarván, midőn észre vevé, hogy a katecheta gya-
log indul haza felé, azt is magához szólitá, s oldala mellé ül-
tet te : noha a kocsin kényelmesen csak két személy, ő tudnil-
lik, és az illető plébános ülhetett. Hogy e szivet hóditó bánás-
mód, a szeretetnek e szép példája, a katechetának ugyan jutal-
mul s ujabb ösztönül, másoknak pedig atyai figyelmeztetésül 
szolgált-e ? azt az elfogulatlan olvasó könnyen megitélendi. A 
plébános és káplán közti viszonyt, mellytől véleményem sze-
rint azon mértékben függ az egyház felvirágzása, mint az 
egyes családok boldogságától az összes hazának java, szinte ko-
moly figyelmére méltatta, s rendezni kezdte. Azonban e nemes 
és boldogitó törekvésének elején itt hagya bennünket árván, 
püspökünk , atyánk ! — Ha bajunk vala, mert hiszen kinek 
nincs teljes életében ? fiúi bizodalommal közelíthettünk hozzá: 
a jó atya segitett mindig, a hol, és a mikor csak lehetett. Jó 
sziv dobogott kebelében : s azért másban is jó szivet föltéte-
lezett ; s ha valakinek tiszta szándékairól egyszer meggyőző-
dést szerze magának, annak azután minden viszontagságában 
és szenvedéseiben pártfogója maradt. Nem türt ő semmi jogta-
lanságot, és a kisebbek elnyomatását : a bünt és igazságtalan-
ságot mindenkiben megrótta, alattvalóban ugy, mint elöljá-
róban : de ha az elveszett fiu megtér t , s hibáját őszintén 
és töredelmesen megvallva, bocsánatért esdett , — akkor a 
kegyes atyának szive sajnálkozásban olvadozva örült ; öröm-

könyek peregtek le arczán, és ő megbocsátott Végig 
járhat ja valaki Csanád megyét, a Fejér-Köröstől le a Du-
náig, a Tiszától Erdélyig: s nem fog találni embert , ki 
a jámbor püspököt érzéketlen részvétlenségről, vagy hi-
degségről vádolhatná; ellenben valamennyi papjainak ösz-
hangzó nyilatkozata e szavakban öszpontosul : „Ez nagy, és 
jó szivü pap volt"! — Ajtatos halála, méltó volt ajtatos éle-
téhez. Halála óráját közeledni látván, a végső szentségekkel 
elláttatott ; azután pedig felsoliajtott : „Az ember ugy válik 
meg e világtól, mint egy koldus. I t t hagyja barátjait s elle-
neit , s csak a jó tettek kisérik őt." Azután pedig kérdezvén, 
valljon az iskola-nénikék imádkoznak-e ér te , e foliászszal: 
„Jézus, Mária" kiadta nemes lelkét. És most mit tehetek 
egyebet, és mit tehet a boldogultnak árvaságra jutott minden 
papja és liive mást , mint az Isten beláthatlan, bölcs intéz-
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kedéseiben megnyugodni, s a boldogultnak szerető szivére 
hálásan visszagondolva, felsóhajtani: 

„Leomlom én is szent porodon Nemes ! 
A jókkal együtt könnyeket áldozok ; 

S liamvvedredet bus eziprus-ággal 
Illeti Melpomenéra zokogva." 

(Berzsenyi.) 

BÉCS-ből a főmagasságu bibornok-érsek, R a u s c h e r 
Othmár ur ő eminentiájának ujabb, terjedelmes főpásztori le-
velét veszszük; mellyben a főmagass. cardinalis, a bécsi érseki 
megye t. papságához intézve főpásztori szózatát, miután 
közié az ő szentségének f. évi jan. 19-én kelt , s valamennyi 
érsekek- és püspökökhez intézett apostoli köriratát, ekkép 
folytatja : 

„IX. Pius megtette, mi hozzá méltó volt : a mi teendőnk 
pedig az, hogy a pillanat egész komolyságát fontolóra ve-
gyük. A századok folytán sokszor történt már , hogy a pápá-
kat a lázadás ostrom-kiáltása környezé ; hogy elbizakodott ha-
talmasok, városokat és tartományokat szakitottak el birodal-
mából; hogy az apostolok sirjától futva kellett menekülniök : 
és mint a vágószékre vitt bárány, melly nem nyitja fel száját, 
akkép hurczoltattak el elleneik poroszlói által. Sz. Péter utód-
jai , ki hasonlón Mesteréhez, a keresztfán halt meg, az erő-
szak minden nemeit tapasztalták ; és semmi sem u j , vagy 
meglepő többé rájok nézve mindabból, mit azok képesek ten-
ni , kik a test fölött , de csak is e fölött, hatalommal birnak. 
Mégis IX. Pius egy, ez ideig hallatlan próbáitatásnak látja 
magát kitétetve. Már nem eléglik, őt ama jog erejénél fogva, 
melly az erdők vadainál érvényes, megfosztani államaitól : a 
religio javára, s a népek jogaira történt hivatkozással akar-
ják a pápát képtelennek nyilvánítani ar ra , hogy világi hata-
lommal bírjon; még pedig azért, mivel ő az uralkodói köte-
lességeket a keresztény igazság zsinórmértékéhez szabja, s 
fogja is mindenkor szabni. Az egyházi állam föntartása nagy 
fontosságú dolog ; de csak azért, mivel az külsőleg védbás-
tyája az egyháznak, melly keblében a keresztény igazság kin-
csét őrzi. A támadók most a védbástyákon átszökve, egyene-
sen a szentélynek tar tanak: mivel azt kivánják, hogy a ke-
reszténység , nem Cochincliina-, vagy Japanban, nem, hanem 
a keresztény és katholikus népek kellő közepén, az államélet-
ből számkivettessék." (Folyt, kövketk.) 

OLASZORSZAG. 0 szentsége az orleansi püspöknek 
külön iratban kivánt szerencsét ama válaszhoz, mellyet a 
,Le congrès et le pape' czimii röpiratra adott. O szensége üd-
vözlő levelében ujolag kifejezi a nevezett röpiratban foglalt 
elvek, s az Olaszho-nt fölizgató lázitások fölött érzett neheztelé-
sét ; s miután ezen, a,L'ami de la religion'-ban közzé tet t pápai 
levelet még hivatalos lapok is átvették, aligha fogják bizonyos 
részről ismételhetni azon ráfogást, miszerint a franczia főpász-
torok állítólagos hevességét maga a pápa is rosszalja. O 
szentsége sorai következők : 

„Pius PP. IX. Tiszteletreméltó testvér! Üdvözletet és 
apostoli áldást. Ama nagy felforgatás közepett, melly Olasz-
országban az uralkodókat erőszakosan levetette, s a sz. szék 
törvényes hatalmát egész Aemiliában lerontotta, az, mit a 
lázadás szitói s terjesztői akarnak, és végrehajtani törekesz-
nek, tökéletesen napfényre hozatott amaz ámításokkal teljes 
irat által, melly Francziaországban közzé tétetvén, Olaszor-

szágnak valamennyi, nem csupán városai-, de falvaiban is el-
terjesztetett. Te azonban tiszt, testvér! azonnal fölismerted ez 
iratnak utálatos czélját, és tüstént bátran és félelem nélkül el-
határoztad magadat annak egész nyiltsággali megczáfolására. 
A te erélyedet. a te lelki erődet még maguknak, világi hatal-
munk elleneinek is tisztelniük kell ; szivök mélyéből örülnek 
azon mindenütt a jók: és mi tiszt, testvér szerencsét kivánunk 
neked ez ujabb fontos szolgálatodért, mellyet a sz.-szék, és a 
mi uralkodói jogunk érdekében tettél. Sokszoros köszönetet 
mondunk annakokáért e , minekünk megküldött ujabb iratod-
ért , mellyet mi rendkívüli megelégedéssel olvastunk. Mi azon 
másik dolgozatot illeti, mellyet jelenleg az apostoli szék emez 
uralkodói hatalmának védelmére készitesz, nem csak helye-
seljük tiszt, testvér ! ebbeli szándékodat, hanem olly meggyő-
ződéssel is vagyunk iránta, mikép az arra fog szolgálni, hogy 
az apostoli szék és kath. egyház jogait megerősítse. Fogadd 
különös vonzalmunk bizonyítványául az apostoli áldást, melly-
ben egész szivünkből részesítünk téged ; és kívánjuk, hogy ez 
neked tiszt, testvér ! valamint az egész papság- és népnek, 
mellyet vezérelsz, a mennyei javak zálogául szolgáljon. Kelt 
Romában, sz. Péternél , jan. 14-én I860., pápaságunk 14-ik 
esztendejében." 

I R O D A L O M . 
,A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI TANULMÁNYO-

ZÁSA , irta Nicolas Ágost békebiró, hajdan pedig ügyvéd 
a bordeauxi kir. törvényszéknél. Francziából a második ki-
adás után fordította M a j e r Károly, a Szent-István-Tár-
sulat alapitó tagja. Első kötet. Pes t , I860.' 8 r. XXVIII., 
és 412 1. Ára , fűzve: 2 f r t 40 kr. a. é. ( L a u f f e r és 
S t o l p sajátja.) 

A mii, mellyet ismertetni szándékozunk, korszakot ké-
pez a franczia bölcsészeti s egyházi irodalomban : ugyanazért 
annak bevezetése a magyar tudományos irodalomba, szinte 
nagy fontosságú, s teljes elismerést érdemlő tény. Ennél 
fogva egyházunk és sz. vallásunk érdekében lelkismeretünk 
parancsolja, a munka nagyobb elterjedése végett is , ismé-
telni ama szavakat, mellyeket a főméit, bordeauxi érsek, mint 
egyházi hatóság, jóváhagyó iratában e műről mond : „Nem 
ajánlhatjuk eléggé, ugy moncl, e dicső könyvet, melly szer-
zőjének a legkitűnőbb helyet biztosítja a kereszténység leg-
alaposabb és legékesenszólóbb védnökei között" ; és tovább : 
„A religio abban korszakunkhoz illő valódi világosságban mu-
tatkozik, fénylőn, hogy ugy mondjuk, a világosság sugaraitól, 
mellyeket egy ép bölcsészet elmélkedése, s a tudomány leg-
újabb fölfedezései a religio isteni alapjaira és tekintélyére 
árasztanak." A kath. tekintély e nagy sanctiójának igazságát 
a tények csakhamar igazolták ; mert a mű, mellyről Lacor-
daire atya, a catholicismus legliiresebb bajnokinak egyike, 
azt mondja, hogy az, a „legteljesebb, legtanulságosabb, leg-
ügyesebb, és legújabb mindazon müvek közt, mellyeket ő 
közös hitünk érdekében olvasott", Francziaországban a közel 
mult tíz év alat t , a materialismus és vallási közöny eme meg-
csontosult időszakában, 1856-ban, már nyolczadik kiadást 
ért. Adja Is ten , hogy e könyv, mellyet M a j e r Károly ur, 
világi létére, s független állása folytán, mint előszavában 
mondja, csupán tiszta ügyszeretetből vezetett be a magyar 
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tudományos irodalomba, s mellyet ugy szólván, meghonosított 
(mert az irály tisztasága, a kifejezések fönsége, s nemzeti 
n y e l v ü n k mélységeiből vett szójárások, szóval, a sokoldalú 
szakavatottság, a magyar kiadást az eredeti magasságának 
szinvonalára emelik), hazánkban szintolly nagy elismerésben 
részesüljön, mint Francziaországban, és annak megjelenését 
itt is időjelnek nevezhessük, valamint ott nevezték. Az olva-
sóra bizzuk, hogy elolvasván e munkát, a legtisztább sziv-
ből fakadt emez óhajtást teljes mértékben méltányolja, Nem 
mellőzhetjük azonban a megjegyzést, mikép e munka annyi-
ban bámulatosan korszerű, s az egyházi irodalomban fontos 
hézagot pótol, mennyiben a ker. religio védelme tekintetéből, 
azon állásponttal szemben, mellyet jelen korunkban a tévely 
elfoglalt, szinte uj , és még szilárdabb álláspontra helyezke-
det t ; mellyből a tévelyt teljesen legyőznie sikerült. A tévely 
amaz álláspontja tudnillik abban áll, hogy a hitet egyenesen 
nem támadja meg, hanem csak mellőzi: azt vitatva, mikép a 
hitnek mi köze sincs az észszel, sem a religiónak a bölcsé-
szettel; hogy ez két egymástól teljesen független, sőt egy-
mással össze sem férő hatalom ; hogy mindegyikének meg-
vannak elvei, tanítványai s igazságai, következőleg joga is, 
ellenkező eredményre ju thatni : ugy, hogy az ember mint 
bölcsész, visszautasíthatja azt , mit neki hinnie kell mint ke-
reszténynek. (Folyt, köv.) 
,ÉNEKKÖNYV. Magyar és latin egyházi énekek gyűjtemé-

nye. A kath. tanuló ifjúság használatára.' (Folyt.) 
Mindezen előnyök daczára, még sem ment e helyes 

mü, zenegrammaticus hibáktól ; mellyeket nem azért sorolunk 
elő, mintha a mü becséből csak legkisebbet is le akarnánk 
vonni, vagy talán szerzők zenetudományában kétségesked-
nénk : hanem azért tartjuk szükségesnek azok bemutatását, 
hogy szerzők jövőre ezek kikerülésére is ügyelettel legye-
nek, mik ezúttal figyelmöket elkerülök ; tovább azért , hogy a 
zene gyakorlati terén kevésbbé jártasak talán valamit elsajá-
títhatnak ebből : miután efféle eszmesurlódások és kicserélé-
sek soha sem szoktak nyom nélkül elveszni. Tehát az alább 
mondandókat igy kérjük értelmezni. Nevezetesen: 

1-ör: A rom. kath. szent énekek legmagasztosabb zengel-
meik igen régi eredetűek, és korán sem tartoznak azok a 
most dívó fokozatos (diatoni) zengnemhez ; hanem azokhoz, 
mellyeket ,régi egyházi' zengmódoknak neveznek a zenészei-
ben. Ezeknek köztudomás szerint csak akkor vannak elője-
leik (Vorzeichnung), midőn az eredeti zengnemből másba té-
tetnek át. Szerzők azonban erre nem ügyelvén, még akkor 
is ellátták azokat előjelekkel, midőn eredeti zengnembe tevék 
le azokat, midőn tehát azokra szükség nem volt. Illyenek pél-
dául : a) 9. sz. alatt, dori zengmód. Minek itt a zenei kereszt; 
holott az a mostani kemény G zengmódnak az előjele, s e 
zengelemben f i s nem fordul elő; sőt f a 10. és 13. ütenyek-
ben ? És innen ered valószínűleg az első ütenynek hibás har-
monizálása. Ugyanis az első üteny első tagján azonnal hatá-
rozottan kell feltűnnie a zengzetes (tonisch) harmóniának, 
melly a zengelem alapjául szolgál. Jelen esetben megvan 
ugyan a D-nem, hanem kemény : mi ezen ének szellemével 
merőben ellenkezik. Szerzők ezt alkalmasint az okból tevék, 

mert a zengelem csakhamar kitér más, mixolydi (g) nembe. 
És ez rendén van ; mert a mixolydi nem közel rokon a dóri-
val. I t t tehát az első üteny 1 tagját dori (mostani d-moll), a 
másodikat kemény E1/«, s a 3-kataeoli (mostani a-moll) hang-
zattal kellett volna harmonizálni ; a többi, 2-ik stb. ütemek 
ugy maradván, a mint fel vannak téve. Ekkor már van benne 
logikai következetesség; minek minden valamire való mű-
ben meg kell lennie. — b) 32. sz. a. aeoli zengmód. — c) 35. 
sz. a. dori ; erre épen az az észrevételünk, mint a 9. sz. alattira, 
d) 57. sz. a. szinte dori, feluralgóval (Oberdominante) kezdőd-
vén. Minek itt a zenei b ? Hiszen a h egyik jellemző zengése 
a dori nemnek ; s ez jelen esetben elő is fordul az 5-, 8-, 10-, 
12-, 13-, 14-, 17-, 28-, 30- és 32-ik ütenyekben, tehát tizszer, 
s a b (lies) egyetlen-egyszer sem ! Pedig ezen egyházi zenge-
lem egyik ri tka, jeles példánya a dori nemnek; mellyben az 
ezzel rokon valamennyi. régi zengnemek előfordulnak. Meg-
jegyezzük ezek körül még, hogy az idézett zengelmek nin-
csenek a ,régi egyházi' zengmódok szellemében harmonizálva, 
mit pedig rom. kath. egyházi énekeknél méltán követelhetni. 
Mert nem hiábavaló gyarlóságok ám a ,régi egyházi' zengmó-
dok ; mellyekről az egyházi zeneirodalom terén annyira ki-
tűnő tudós, báró Winterfeld többek közt igy nyilatkozik : 
„Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, magunkat a ,régi egy-
házi' zengmódokból eredő müveken fölfrisiteni, mint egy ne-
mes szellem terményein ; s míglen azok benső éltöket előt-
tünk egészen föltárnák, alázattal nagyrabecsüljük azokat, 
mint ollyanokat, mellyek hajdanta egy erős, szellemdus nem-
zedéket fölmagasztaltak s megörvendeztettek, s mellyek a 
szorgos és elmés búváron, magát odaadó, cselekvőleg figyel-
mes hallgatón, napjainkban is be fogják erejeket bizonyára újó-
lag bizonyítani, s valósitni." 2-or: Mint már emiitők, az ének 
legelső zengéjében (tonus) föl kell azonnal tüntetni az uralkodó 
zengmódot. (Vége köv.) 
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T a r t a l o m : Millyen olvasmányok illetik az egyházia-
kat ? — A gyer mek-seminariumokról. (Folyt.) — E g y h á z i 
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és Dániából. — Irodalom. 

Millyen olvasmányok illetik 
az egyháziakat? 

A jelen válságos idő megválasztja a szelleme-
ket. A föld hatalmasai fényes nappal összeesküsznek 
az Isten és fölkentje ellen, s az ész hamisságának és 
a fegyver hatalmának frigyében felosztják egymás 
közt a föld szinét. Az örök igazságok helyet t , mely-
lyek eddigelé mint Isten szava csalhatlan zsinórmér-
téket szabtak az erkölcsi világnak, ön romlott agyuk 
kárhozatos rémeit erőszakolják az életnek kalauzul; 
a bünt a letaszított erény magasztos polczára ültet-
vén. Csak az a hős előttök, ki a szellem fortélyával 
a testiség és anyagiság édenét meghódítja ; szána-
lomra méltó eszelősnek gúnyolva mindazt, ki még 
a lélek ügyének áldozik. Isten tiz parancsait egy-
másután lábbal tapodni, elfogulatlanság és felvilá-
gosul tság jele: csak ezt a szabadság és haladás, s 
hogy magamat határozottabban kifejezzem, a forra-
dalom színe alatt tegye. Mondd nekik illyenkor, hogy 
az az erkölcsiség örök elveibe ütközik : és boldognak 
tarthatod magad, ha csak a homályoncz, tespedő stb. 
czimének árán szabadulsz meg tőlök. Valamig e szel-
lemi szörnyek csak mint eszmék zúgtak némelly toll-
rágó vitéz koponyájában, az emberiség barátja meg-
nyughatott azon bizalomban, hogy a pusztítás an-
gya la , mihelyt öldökleni kezd, az Ur választott ha-
talmasainak kirántott kardja elől visszabújik sötét 
odújába. Ám ma már a nemzetek némelly, önzés át-
kától elkábult fejei (hála a fölvilágosodás varázs ere-
jének), meg tudják maguknak magyarázni, hogy az 
orzás, ha azt ők viszik végbe, elannyira nem meg-
szegése a hetedik parancsolatnak, hogy inkább még 
mulaszthatlan kötelesség az emberiség irányában, a 
történelem legfényesb hősi erénye; s a halál ezer-
szeresen pusztító eszközeivel ütnek gyengébb szom-
szédaikra Valóban, a sátán szive szinte megre-
pedt kivívott diadala fölött érzett örömében; azért 

szemvakitó kivilágítást rendelt alvilági birodalmá-
ban , és zajos hahoták orditó zenéje mellett, vigan 
lejtette a cancan-t fekete seregével; mert csatlósai 
több győzelmet vivtak k i , mint a mennyit ő csak 
remélni is merészelt! 

Hogy ennyire j u t ánk , a korszellem minden té-
nyezői közt kétségtelenül leghathatósabban közre-
működött a sajtó; a szakadatlanul gyalázott erkölcs, 
és elferdített igazság helyet t , a hazugság és testiség 
uj evangéliumát hirdetvén a népek lágy velejének. 
Az újság, érzéki szépség és értelmi erő ingere, mellyel 
az olvasott irat ki tűnik, meghódítja a sziv-, és lé-
leknek minden izét: valamint a hernyó ollyan ízt és 
szint vesz föl magába, mint a millyen zamatu levél-
lel táplálkozik. Lélekbenjáró dolog tehát , hogy ol-
vasmányát mindenki jól megválaszsza: nehogy a 
mjéz színe alatt , bódító mákonynyal altassa el kebe-
léi. E vigyázatra talán soha sem volt nagyobb szük-
ség, mint napjainkban. A sajtó izzad naponkint a la-
pok és könyvek kiállításában ; és meg lehetsz róla 
győződve, hogy tiz közül kilencz bizonyára az er-
kölcsi téren vallástalanságot, a politikáin pedig for-
radalmat kürtöl: és pedig a sziv annyi hevével, az 
ész annyi csillogó, majd nyi l t , majd csalárdul elrej-
tett érveivel, vagyis inkább cselfogásaival, hogy lehe-
tetlen, miszerint olvasóinak 1 % 0 része ámító okos-
kodásának hitelt ne adjon. Az eredeti bűnnél fogva 
annyira hajlandó levén az ember akarata a gonoszra, 
ha azt még az igazság és ész köntösével is fölékesítve 
látja, legott pártjára áll. Kimutathatod azután neki 
vál t ig , véleményének alaptalanságát és álnokságát, 
feltüntetheted előtte a komoly valóságot a bizonylat 
minden nemével : ő megsértve érzendi magát , s el-
utasitand magától, mint erővel feltolakodó ámitóját. 

Legyen jelenleg erről elegendő, csak az egyhá-
ziak szempontjából, futólag elmélkedni. Ritkán vo-
nult el vészterhesebb felhő az egyház láthatárán, 
mint a jelen időben. Az anyaszentegyház első üldö-
zői, Tertullian szerint, leleményesek voltak a kín-
zások kigondolásában: mai hatalmas utódaik, ut fi-
gura docet, leleményesek az üldözés eszközeinek fi-
nomul kiszámított fortélyában és elpalástolásában. 

15 hm 
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Amazok nyíltan irányzák szivének a tőr t : ezek alat-
tomban. Amazok mint bevallott ellenségek : ezek mint 
nyájas barátok, Júdás csókjával. . . Hallatlan képmu-
tatásukban ők még az életerében megvérzett egyház 
hálájára is tartanak számot ! Ök, a XIX. század gyön-
géd tapintatu Diocletiánjai ; kik Krisztus köntöse fö-
lött hadi koczkát vetnek : pedig higyje el az egész 
világ, korán sem azon rut önhaszonlesésből(?), mint-
ha azt épenséggel ők akarnák halandó hüvelyökre 
ölteni; hanem csak azon szeretetteljes gondoskodás-
ból , hogy tulajdonosukat annak súlyos és alkalmat-
lan gondviselésétől megmentsék Fölséges, egé-
szen az irtózatig mesteri fogás : csak a kezeiteken 
látható vérfoltok égbe ne kiáltanának bosszúért ! 

Midőn illy vész-elemek kavarognak a hőn szere-
tett anya feje fölött, szorongó szívvel sietnek vigasz-
talására és segélyére a jó gyermekek. S most, midőn 
a világ valamennyi forradalmi gy i lka , ágyuja és 
sajtója Roma, és benne szentséges a tyánk , a pápa 
ellen intézi naponkint halálra szánt rohamát; most, 
midőn valamennyi tévtan, schisma, haeresis, hitlen-
ség, a kath. egyház hitáruló fiaival összeesküvének 
az igazság oszlopának ledöntésére, hogy romjai fö-
lött diadalmi tort tartsanak : édesdeden üdül föl saj-
gó fájdalmából az igaz katholikus keble, szemléleté» 
re amaz, egész világon fölhangzó részvét nyilvánulá-
sának, mellyel egyházunk hü fiai, a földkerekség 
minden szegletéből, tiszteletük és ragaszkodásuk tar-
tozó adóját sz. Péter sanyargatott utódjának lábaihoz 
kegyelettel lerakják. 

Azonban e keserűségek és vigasztalások egy-
másra torlódó hullámzásában egy sajnos jelenség 
sehogy sem kerülheti ki a komolyan széttekintő fi-
gyelmét. Lebbentsük föl egy kissé a fátyolt : mivel 
az önámitás legérzékenyebben torolja meg magát az 
emberen Ki nem vette közülünk fájdalmasan ész-
re, hogy most, midőn a ragadozó hollók vészkárogva 
csaponganak az egyház szive körül , egyházi sora-
inkban is vannak, kiknek szivök a vész láttára nem 
remeg, nem ég a fiúi fájdalomtól; és arról, mint va-
lamelly közönséges politikai eseményről , benső 
megilletődés nélkül, egykedvűen , stoicus hidegség-
gel szószátyárkodni elég fásultak S ha e gyászos 
tünemény valódi okát fürkészszük, épen nem fog-
tunk csalódni, határozottan állitva, hogy az minde-
nek előtt és fölött a hivatás-ellenes lapok és könyvek 
olvasásában rejlik. Majd az olvasmányok megválasz-
tásávali nem törődés, majd a kor lázas szellemétől 
való elszédülés, olly nyomtatványok olvasására tán-
torít sokat, miszerint lehetetlen, hogy fogalmaik a 

dolgok isteni rendéről és jogáról, meg ne zavarod-
j anak , és szivök a legvallásellenesb szenvedélyek és 
indulatok tanyájává ne fajuljon. Tekintsünk csak 
k ö r ü l — Ennek kezében itt egy demagogicus i rányú 
hirlap : melly hangosan hirdeti, hogy a keresztény-
ség az ő világnézetével össze nem fér ; annak tanait 
és intézményeit már nyí l tan, már (a mi még ve-
szélyesebb) sima szavak leple alatt naponkint ostro-
molja. Szerinte a világ sorsát feltartóztatlanul a fa-
tum haj t ja ; mellynek kerekeit azonban az ő kivált-
ságos eszök mégis kormányozhatja. Minden szavá-
ból, és összes szelleméből egy forró v á g y , egy félig 
leplezett czél rí k i , — a forradalom. Amott az, egy 
szépirodalmi lapot forgat , mellyben a női szüzesség, 
tisztaság és házassági hűség erényeinek, a vallás 
sötét (!), és zsarnoki (!) eszméi közé soroltatása után, 
a legvastagabb cynismus, bájoló színekkel festetik 
le ; ugy hogy méltán rutirodalmi lapnak bélyegez-
heted. A harmadik végre bohócz-lappal öli a drága 
időt, hogy már a világ dőreségeinek is kijusson a 
maga áldozata. Nem is említve ama szennyes re-
gényirodalmat, mellynek érzelgő, pi tyergő, ledér, 
káromkodó és istenfeszitő hősei, ugyanannyi csáb-
ördögei a tilos után különben is annyira sóvárgó 
gyarló emberi szívnek, hogy végtére is annak ép-
sége és nyugalma teljesen megtörik. I gy veszteget-
tetik meg sok egyházinak szelleme, s romlik el íz-
lése. Ahitoz, vágy , és eped eszmék és olvasmányok 
után, mellyeknek örökre érdekeltsége körén kivül 
kellendett esniök. Igy pállik ki a só, mellyről Üd-
vözítőnk mondá: , vos es t i s s a l t e r r a e . ' Haszta-
lan fognánk náluk valamelly egyházi, vagy iskolai 
lapot keresni: „arra nekik nincs költségök; és azu-
tán ki is győzne mindent olvasni !" Szegények ! a 
szó legszorosabb értelmében, szegények! Nem a költ-
ség hiányzik nálatok : hanem csak a legparányibb 
akara t , olly kicsinyded, mint a mustármag. „Semmi 
érdekes sincs azokban az egyházi lapokban." Épen 
itt van a baj forrása; hogy előttetek a vallás, az el-
ső és legfőbb, mert változhatlanul örök érdek, érde-
kességét elveszté. Nektek már csak fülcsiklandó, 
szívingerlő koholmányok kellenek ; csak a pillanat-
nyi kéj , mellynek örök veszteség a jutalma. Nekik 
a komoly olvasmány elkomoritja munkafáradt lel-
köket: holott egy , a kebel mélyébe behatott vallási 
eszme, felüdíti a elszikkadt szivet; s megédesítve a 
multak emlékezetét, híven kalauzol a jövő minden 
szövevényes és homályos ösvényein végig. Ellenben 
ama képzelődés szülte, mesterkélten gyönyörködtető 
szó, csak egy pillanatig éleszti a szivet, s a másik-
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ban már tünve-tünik belőle ; sáros üledéket hagyván 
maga után S az üres szívnek ismét ujabb izgató 
élvre van szüksége : elannyira, hogy csak e tüné-
keny örömek hajhászatában is kifárad; nem hogy 
még erőt adna valamelly komoly munka fölkarolá-
sához. Ezeknek szól sz. Jeromos ama komoly lecz-
kéje : „Daemonum cibus est, carmina poetarum, sae-
cularis scientia, rhetoricorum pompa verborum. 
Nulla ibi saturitas veritatis, nulla iustitiae refectio 
reperitur; studiosi earum in fame veri et virtutum 
penuria persévérant Nugas tenemus, et fonte veri-
tatis amisso, opinionum rivulos consectamur Sa-
cerdotes dimissis evangeliis et prophetiis, videmus 
comoedias legere, et amatoria bucolicorum versuum 
verba cantare " Nekik szól aranysz. sz. János in-
telme: „Quid prodest in mundanis proficere doctri-
nis, et inarescere in divinis? caduca sequi figmenta, 
et coelestia fastidire mysteria? Cavendi igitur sunt 
tales l ibri , et propter amorem sanctarum scriptura-
rum vitandi, qui exterius verborum eloquentia ni-
tent , et interius vacui virtutis sapientia manent. 
Eloquia autem sacra exterius incorrupta verbis ap-
parent ; intrinsecus autem mysteriorum sapientia 
fulgent." (Vége köv.) 

A gycrmek-seininariumokról. 
(Folytatás.) 

Azonban az talán még tűrhető volna, legalább 
tűrhetőbb, hogy nincsenek bőségben a papi pályára 
versenyezők : de a nevezetesebb baj abban áll, hogy 
a pályázók nem igen birják azon kellékeket, mely-
lyekkel ellátott tizenkét apostol, egy egész világ 
megtérítésére elegendőnek találtatott ! Fordulnak elő 
esetek, midőn azok, kik a mindennapi élet vezetésé-
hez szüségelt kisebb hivatalokra, rovat-írásra, szá-
molásra stb. alkalmasakul (érettekül) nem találtat-
tak : iszonyú mondani ! a szentély ajtaján kopogtat-
nak. Az illyek, ha mégis jobb remény fejében bevé-
tetnek, magukat szükséges lényekül ismerik ; kik ta-
lán a mindenható Istennek tettek vele kegyelmet, 
midőn szolgálatába léptek. S millyen ezekben a pap-
növelde felől ápolt felfogás? Ugy vélik, hogy az a 
hittant hallgató deákok szállása; mellyben egyéb 
dolguk sincs, mint néhány szakot a hittani köny-
vekből emiékezetökbe beverni; s ezzel eleget tesznek 
a főpásztor kívánságának. Ez (az ő véleményök sze-
rint) ugyis^csak azért tartja őket, mert munkásokat 
szerezni kénytelen. Vagy ugy hiszik, hogy a se-
minarium a papi hivatalnokoknak inas-esztendeje; 

mellynek gépies leforgása u tán , a négy év betölté-
vel mindenkikkészpap,s csak a kézrátétel kívántatik, 
mesteri kézfölcsapás módjára. Avagy minő felfogása 
lehet az illy egyénnek a papságról? Néha hiúság, 
máskor haszonlesés, olly kor kényelem, s mit még a 
könnyelmű emberektől hall a papságról, képezik fő 
gondolatait; de Krisztus keresztje, az emberi-nem 
megváltása, saját üdvössége, ritkán fordul meg el-
méjében.. . . Már miféle előmenetelt lehet illy egyéni-
ségtől várni? A hideg törvényszerűség, a gépies szi-
nesség, az elme és szív bajainak ügyes elpalástolása, 
ezek azon óriási akadályok, mellyekkel szemközt 
az elöljárók legszentebb igyekezete is megbukik. Az 
illy lélek a fegyelem minden részét kínzásnak gon-
dolja: az elöljáróban fegyelmi őrmestert képzel; ha 
csak nem czirógattatik, minden intésre felborzad; s 
a hol őrszemmel nem kisérik, mint szünidő alatt, 
könnyen az előbbi erdőbe tekint. S illy roncsolt lelki 
állapottal napról-napra közeledik a rettenetes órá-
hoz, mellyben a papi fölszentelés ereje által örökre 
pappá lesz, és Melchisedek rendje szerint kitörül-
hetlen jelt kap , mellyet siron tu l , az örökkévalóság 
bármelly osztályában is viselend. — Azonfölül ujabb 
időben a deák nyelv gyakorlata is annyira alászállt, 
miszerint a kezdő növendékek épen nem értik a deák 
folyó beszédet, mellyel a legbölcsebb főpásztori ha-
tározat nyomán, a hittani tárgyakat előadni szükség. 
Kiki belátja, milly hasznosan dolgoznak e tekintet-
ben is elő a gyermek-seminariumok ; kivált ha már 
azokban foganatosittatik a bölcs szabály, mellyet az 
esztergomi tartományi zsinat imígy fejez k i : „Quo 
autem lingva Ecclesiae loquendi, et scribendi facili-
tatem consequantur, omnes disciplinae sacrae per 
magistros latine proponentur, et per discipulos eadem 
lingva responsa dabuntur, n e c a l i a i n s t u d i o 
t y r o c i n i i e c c l e s i a s t i c i e r i t c o n v e r s a t i -
o n s l i n g v a , q u a m l a t i n a . " (De Seminariis 
maior. punct. 6.) Yan szerencsénk, a visszaemléke-
zés nyomán, azon kívánság nagyon is kivihetőségét 
világosan tudni , miszerint a kisebb osztályok deák 
közbeszéd által helyes ügyességet nyernek. 

Különben a gyermek-seminariumok szükségé-
ről szól ama sok kötelesség is, mellyre a leendő pa-
pot előre képesíteni kell. Ha valaha, most kell a ga-
lamb-egyszerűség mellé kigyói okosság. Nem csak a 
közhivatási kötelességekre kell a növendéket mul-
hatlanul oktatni (pedig ez sem kis dolog) ; nem csak 
arra kell bevezetni, hogy a szentségeket helyesen 
kiszolgálni, a sz. misét becsületesen elmondani, a 
solozsma-imádság sz. kötelességét hiven és buzgón 
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elvégezni; a nyilvános és magán-oktatásokban he-
lyesen tudjon eljárni ; nem csak arra, hogy példás élet 
által világosítson : hanem fol kell fegy verezni az ujabb 
viszonyok szükségelte ismeretekkel, ujabb hivata-
loskodási teendők körüli tájékozással, az újból föl-
m e r ü l t vétkek, tévedések, és akadályok ellen. Es mind 
erre ugyanazon időrész legyen elég, melly azelőtt 
kevesebb akadályok, több egyének, nagyobb előké-
szület mellett, alig tartatott elegendőnek?.. . 

A gyermek-seminariumok e szüksége felől elég-
gé szólnak az egyházi gyülekezetek és főpapok. A 
trienti sz. zsinat előtt e dolog olly komolynak lát-
szott, miszerint mondaná: „Sancta Synodus statuit, 
ut singulae cathedrales, metropolitanae, atque his 
maiores Ecclesiae, certum puerorum ipsius civitatis 
et dioecesis numerumin collegio, ad hoc, prope ipsas 
ecclesias, alere ac religiose educare, et ecclesiasticis 
disciplinis instituere t enean tur . . . " S bogy ebbeli ko-
moly akaratát annál inkább kifejezné, imigy rendel-
kezik: „Quod si cathedralium et aliarum maiorum 
ecclesiarum praelati in hac seminarii erectione négli-
gentes fuerint, episcopum archi-episcopus, archi-epi-
scopum et superiores synodus provinciális acriter 
corripere, eosque ad supradicta cogéré debeat, et ut 
quam primum hoc sanctum et pium opus, ubicunque 
fieri poterit , promoveatur, studiose curabit." (Sess. 
23. cap. 18. de réf.) E zsinati határozat értelmében 
sürgették a szentséges pápák a gyermek-semina-
riumok létesítését 1). E szellemben rendelkeztek a 
megyei, s tartományi zsinatok 2). E tekintetből emel-
tek szót a m. főpásztorok 3). Illy értelemben nyilat-
koztak a lelkes pásztorok. Ha magyar hazánk bár-

1) Mostani kegyes atyánk, IX. Pius ő szentsége, pápa-
sága első esztendejében igy irt a földön élő főpásztori karhoz : 
„Nihil Vobis antiquius, nihil potius esse debet, quam omni 
opera, solertia, industria Clericorum seminaria instituere, at 
que instituta amplifieare, ac intentissimo studio continenter 
advigilare, ut inibi i u n i o r e s C l e r i c i in timore Domini, 
et ecclesiastica disciplina sancte religioseque educentur." 
(1846. die 9. Nov.) Ugyan ő szentsége 1849-ben igy ir Ná-
polyból : „Pergite V. F. omnem impendere industriam, quo 
sacrae militiae tyrones a t e n e r i s a n n i s in ecclesiastica 
Seminaria recipiantur, atque inibi tanquam novellae planta-
tiones, succrescentes in circuitu Tabernaculi Domini, ad vitae 
innocentiam, religionem, modestiam, et ecclesiasticum spiri-
tum conformentur." 

3) Az esztergomi tartományi zsinat egész czikkben adja 
elő az e kérdésre vonatkozó teendőket. (Décréta, et Acta, etc. 
pag. 91.) A bécsi, szinte mint kétségkívüli szükséget tekinti. 
(Acta et Décréta, pag. 151.) 

3) .Religio'1857. II. félév. pag. 313. olvasható a m. győri 
püspök főpásztori szózata. 

melly megyéjében a pásztorkodó papság számára 
megfejtendő dolgozatul a gyermek-seminariumok 
kérdése tűzetnék k i : kétséget nem szenved, hogy 
igen sok lelkes dolgozattal találkoznék az átnéző; 
melly dolgozatok mind a gyermek-seminariumok 
szükségét állítanák. És ez természetes dolog : a gya-
korlati életben igen feltűnők a következések, mely-
lyekre a nevezett seminariumok hiánya vezet. Egy 
érdemes rendfőnök bizodalmas környezetének mondá, 
egynémelly ajánlkozó alkalmából: ,Isti se eligunt, 
non volunt eligi.' Az illy egyéniség a papságot ke-
nyérkeresetnek nézi. Isten őt nem hivta; csupán ma-
ga erőködéséből kap az Áronnak szánt tisztelethez : 
és azért az Isten nem is segíti. Boldogult Schlörnek 
van többi között egy remek gondolatokkal teljes el-
mélkedése a hívatlan pásztorok állása és tehetetlen-
sége felől *) ; és e gondolatok az illy egyéniségeken 
utolsó vonalig beteljesednek. Nincs kedvök a pályá-
hoz , mellyet kelletlen vállaltak ; nem birnak helyes 
felfogással az áldozatokról, mellyeket a papnak sza-
bad lélekkel hoznia kell ; a szőllőt, mellynek mun-
kálására küldetnek, nem ismerik; a gazdának,vagyis 
tulajdonosnak meghagyása nélkül indulva útnak, 
tőle a szőllő mivelésére sem utasítást, sem kedvező 
ellátást, sem eszköxt nem kapnak; munkatársaiknak 
nem annyira segédeik, mint akadályozóik: mert no-
ha teljesen járatlanok a munkában, mellyhez fog-
tak , és sokat rontanak : mégis u g y vélik, hogy öt-
leteik a csalhatlanság bélyegével vannak ellátva. 
Az illy egyéniség a tudomány szerelmét az utolsó 
próbatéttel eltemeti; a kézrátétel után minden (ám-
bátor kor- és érdemben igen különböző) paptársával 
koma akar lenni ; a szerény alázatosság és becsület-
adó őszinteség erényeit épen nem ismervén. (Folyt, 
követk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , február 22-én. Örömmeljegyezzükfölaz őszent-

sége iránti részvétet nem csak tanusitó, hanem arra fel is 
buzdító hatalmas szózatok, azaz főpásztori legújabb nyilat-
kozatok közé, nmélt. veszprémi megyés-püspök, R a n o l d e r 
János ur ő excellentiájának e hó 2-dikán kibocsátott körle-
velét is ; mellyet közzé tenni mielőbb igyekezendiink. 

— (Mélt. és főtiszt. S i m o r János, győri megyés-püspök 
ur jan. 13-diki körlevelének vége.) „Imperator ille Grallorum 
potentissimus, qui anno 1809. enunciavit !) : Sacra res est et 
inviolabilis proprietas. Ipse ego Napoleo invictis licet cir-
cumseptus militum agminibus, agellum ad me pertrahere 

*) Magyarul kiadott elmélkedéseinek III. kötetében a 
97. lapon. 

') Seance du Conseil d'Etat. 
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nequirem : nam qui ius proprietatis in uno violât, in omni-
bus laedit", — aliud in ore habuit , quam in corde, alium 
verbis, alium factis se esse comprobavit. Qui enim agel-
lum alterius occupare noluit . intégra régna suis eri-
pere legitimis Dominis minime abhorrait ; inter quae régna 
censebatur etiam patrimonium S. Pet r i , quod totum rapuit, 
utve stupentem orbem convinceret de séria voluntate, nun-
quam rapinam restituendi Apostolicae Sedi, illium suum vix 
natum, Regem urbis Romae appellari iussit. Exuto ditioni-
bus suis Pontifici nihil supererat aliud, quam ut contra rapi-
nam protestaretur , raptorem vero anathemate feriret. In 
culmine gloriae insolito armorum successu positus Imperator, 
risit iacta in se Ecclesiae fulmina, nec per eadem eripi suis e 
manibus gladium dixit. At vero eífectus probavit virtutem 
sententiae Vicarii Christi. Vidit enim, quomodo e manibus, 
prae frigore rigescentibus, fortissimoruni suorum milifum 
exciderint arma, imo se ipsum de throno deturbatum, saxo-
que quasi alligatum vidit et expertus est. Históriám antiqui 
non tantum ceu testem temporum, sed etiam velut magistram 
vitae coluerunt. Quod ab illa nihil discere velint, qui anti-
quissima iura pedibus proculcant, et qui se vocatos esse exi-
stimant, ut opus providentiae divinae corrigant, suapte in-
telligitur ; imo nihil his accedere potest molestius, quam ad 
históriám inviari. Ineunte vero proxime praeterlapsi anni, 
mox nimirum atque bellum exarsit, in tribus principatus Ita-
liae mediae, et in florentissimis Status Pontillcii provinciis 
uno eodemque ferme temporis momento revolutio signa pro-
tulit sua. Dubitari nequit , antesignanos coniurationis e con-
dicto suum perfecisse laborem. Confecta pace, spes affulsit 
fore, ut depulsi Principes suis thronis , Summo Pontifici au-
tem suae provinciáé restituerentur. Nemo enim existimabat, 
facto suscitatae in illis provinciis rebellionis fundari ius contra 
ilium, pro cuius legitimo iure duodecim saeculorum facta lo-
quuntur , imo clamant. Sed quibus est pro ratione voluntas, 
datae fidei soient esse immemores ; et quibus antiquiora pacta 
conventa sancta non sunt , ii recentius inita infringere non 
verentur, imprimis si fingi queant obices, quibus ab eorum ob-
servantia dispensentur, aut praetensive prohibeantur. Mirum 
profecto, quo tandem res devenere. Dum totius orbis insur-
gentes ac coniurati amico inter se foedere iunguntur, et mutuo 
sibi suppetias adferunt : tune principibus Italiae, et Summo 
Pontifici cautum vetitumque es t , ad exterminandos e ditioni-
bus suis pessimos seditionum incentores ac duces, interven-
tionem alterius principis implorare. Id cum seditiosi probe 
sciant, arrepta potestate ad seducendum populum, ad illius 
animum exasperandum abutuntur. Omnia licent, praeterquam 
legitimo Principi adhaerere, huius iura tueri ac vindicare. U t 
vero obmutescere faciant ora civium, nil magis quam sediti-
onem ac rebellionem execrantium, illud observant, in Conventu 
nationali Gallico, cuius históriám inauditum esse martyrologium 
scimus, pronunciatum stabilitumque princípium : „Ut hostes 
proteramus, audacia necessaria est, audacia iterum, semperque 
audacia." Interim in Ecclesiae immunitatibus violandis, in Clero 
divexando,in sacris Religionis ritibus per scenicas productiones 
deridendis , in disseminandis errorum monstris effrenis viget 
libertás r). Qui autem illic rerum potiuntur, impérium solem-

') Y. Encycl. Emin. ac Rssmi D. Cardinalis A. Eppi Bonon, ddto 

nissima hypocrisi populi nomine sibi dalatum mentiuntur, 
cuius variis licet artibus seducti et terrore praeventi, pars 
maxima a ferendis sufFragiis sollicite abstinuit; nemo enim 
furentem plebis par tem, nemo litteratorum et causidicorum, 
in iis regnis copiosorum, catervam populum dixerit ; ut adeo 
de illo populo aeque valeat, quod dicitur in SS. Litteris 1) : 
„popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt." Iam 
Tacitus notaverat de seditionis antesignanis : „ipsos liberta-
tem et alia speciosa noinina praetexere, nec quemquam ali-
enum servitium et dominationem sibi concupivisse, ut non 
eadem ista vocabula usurpaverit." Sed quantum ad libertatem, 
recte observât idem Tacitus 3) : „falso libertatis vocabulum 
obtrudi ab iis, qui privatim dégénérés, in publicum exitiosi, 
nihil spei, nisi per discordias habeant" ; quos libertatis prae-
cones descripsisse videtur S. Pe t rus , dum ait 4) : „Hi sunt 
fontes sine aqua, et nebulae turbinibus exagitatae superba 
vanitatis loquentes, pelliciunt in desideriis carnis eos, qui 
paullulum eifugiunt, qui in errore conservantur, libertatem 
illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis." Liber-
tatis interim pollicitatione non tam facile iam ad rebellionem 
inducuntur homines; sciunt enim nullius seditionis exitum 
non fuisse terrorismum ; sicunt ilia non omnium, ut falso prae-
tenditur, sed paucorum dumtaxat dominatum promoveri, qui 
quam violentiis acquisiverunt potentiam, violentiis conservare 
adnitantur ; sciunt insurrectione firmam ac stabilem tranquil-
litatem ac pacem, sine qua de prosperitate status publici 
actum est , non parari; a seditionibus porro magnam auri, 
laborum et sanguinis vim absumi, haec autem sacrificia non 
ab antesignanis ac ducibus rebellionum ferri , cum hi immi-
nente periculo, primi sint, qui passim pecunus onusti fugam 
arripiant. Opus iccirco erat alio quoque hämo ad capiendos ho-
minum animos , illosque erga legitimos principes commoven-
dos. Hunc in nationalitate italica repererant auctores et 
incentores rebellionis ; fingunt illam, nescio in quo discrimine 
versari , ac iccirco protegendam, hocque scopo usum quorum-
vis mediorum licitum esse. Quod vero nationalitatis idolo, po-
pulis proposito, nihil minus intendant molianturque, quam 
Sedis Apostolicae, si fieri possit, eversionem, imo Ecclesiae 
Catholicae excidium, quae seditiones perpetuo damnat ac re-
probat, inde patulum fit, quod Summum Pontificem natione 
italum, et regimen status Pontificii italis creditum esse nemo 
non sciat. Hinc es t , quod rebellium molimina pertinaci con-
stantia eo fuerint directa, ne status Pontificii populi unquam 
quiescerent, ac gubernium Pontificium semper impediretur, in 
executioni dandis saluberrimis , ad promovendam subditorum 
suorum felicitatem directis, intentionibus. De cetero nihil sub 
sole perfectum, nec ulli adusque gubernio, quippe quod ubi-
que locorum ac terrarum ab hominibus fallibilibus exercetur, 
successit, omnium subditorum respondere votis. Qui nihilomi-
nus in statu Pontificio aliqando versabatur, vidit, nisi plena 
in luce coecutire voluit, magnificentissima ac bono communi 
promovendo sacrata instituta, vidit artes ac scientias florere^ 
vidit optime constructas publicas vias, expertus est populum 
nimia contributine non gravari, amplissimis municipalibus 

8. Decembr. 1859. impressas in pagellis ,L'Armonia della Religione 
colla Civiltà.' Nr. I. h. a. 

') Isaiae 3, 12. — *) Hist. IV. 73. — Annal. XI, 17. — *) II. 
Petr. 2 ,17 . seqq. 
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iuribus gaudere, haec omnia vidit : et miratus es t , in publicis 
pagellis et itinerantium descriptionibus passim ita rerum in 
statu pontificio statum sisti, quasi ibi nihil eorum existeret, 
aut curaretur, quae ad vitám bene beateque ducendam requi-
runtur. Nimirum hostium Apostolicae Sedis numerus legio est, 
qui Ecclesiam Catholicam. ßrmissimum hoc omnis verae liber-
tatis, felicitatis ac culturae palladium aspernantur, hanc in 
illa odiunt ac proscindunt, millies refutata commenta millies 
recoquunt, iuxta illud : „calumniare audacter, semper aliquid 
haeret." Meta votorum, ad quam factiosi proxime tendunt, 
es t , ut funditus evertatur status Pontificius, seu ut illi Patri-
monium S. Petri eripiatur ; sunt illi omnium thronorum ho-
stes, quia sunt progenies viperarum illarum, que ultimum 
regem ultimi Sacerdotis intestinis enecandum esse edixerunt. 
Et profecto eiusmodi argumentis impugnantur hodie Sedis 
Apostolicae in statum Ecclesiasticum iura, ut si illorum motivo 
summo Pontiíici ditiones suas eripere liceat, nullius iam princi-
pis thronus securus et in tuto locatus erit ; imo vero omnia iura 
convellantur, ac illud ingruat est necesse, quod Jesaias prae-
nunciavit dicendo : „quia transgressi sunt leges, mutave-
runt ius, dissipaverunt foedus sempiternum, propter hoc 
maledictio vorabit terram." At vero nondum venisse videtur 
hora hominum istorum, contra Summi Pontiiicis regiam po-
testatem inflammato furore debacchantium, ac in lacessendo 
et convitiando ad insaniam procacium. Ipsos ni omnia fallant, 
nunc adhuc paucioribus , quam quae in votis habent , ac am-
biunt, contentos esse oportet. Hac itaque vice, si certis, 
quorum exemplaria orbem inundant programmatibus, fides 
habenda sit, status Pontificii diminutio duntaxat intenditur; 
et quia fistula dulce canit, dum vult decipere auceps, nec li-
benter ceu raptores apparere soleant homines, Summi Ponti-
iicis spirituálém et ecclesiasticam dignitatem ac potestatem 
magnificis verbis extollunt, imo ultro largiuntur, ilium civili 
etiam respectu nulli potestati, nulli mortalium subiici posse ; 
sed asserunt, ad hunc finem obtinendum sufficere, si Caput 
Ecclesiae Catholicae solam urbem Romam cum exiguo terrae 
tractu possideat. Dum vero Apostolicae Sedis principatum sic 
coarctare, eidemque florentissimas provincias eripere volunt, 
optimam, qua id faciant obtendunt, intentionem, firmandi 
nempe Summi Pontiiicis auctoritatem civilem, et ilium ele-
vandi supra quasvis humanas vicissitudines ; quia vero si haec 
consilia effectum sortirentur, aerarium Pontificium gravem 
iacturam pateretur , promittunt fore, ut defectus hi abunde 
sartiantur per contributionem, a regnis et populis catholicis 
dicto aerario dependendam. En titulum coloratum, et involu-
crum consilii, ab annis iam foti, ac initi de adimendis Sedi 
Apostolicae sic dictis Legationibus, quarum populi ad excuti-
endum legitimi et optimi pricipis iugum ab emissariis inducti 
et concitati sunt. Nemo adusque credidit mortalium, potesta-
tem et auctoritatem principum firmari, si iura illox-um lae-
dantur , si ditiones eorum imperio subditae, imminuantur. 
Qua fide nec illi ipsi gloriantur, qui proposito modo auctori-
tati Summi Pontiiicis consulere se velle pretendunt ; alioquin 
cruentum bellum non gessissent, ut ditiones suas augeant. 
Quomodo autem Summus Pontifex effectui mancipatis his 
consiliis supra humanas elavabitur .vicissitudines, id illi soli 

J) Isai. 24 , 5. 6. 

intelligunt, a quibus haec procedunt iniqua in Apostolicam 
Sedem molimina; quasi vero Deus vel ipsam immaculatam 
Filii sui unigeniti sponsam, Ecclesiam nempe Catholicam, cui 
perpetuam suam pollicitus est adsistentiam, a vicissitudinibus 
rerum humanarum eximere voluisset, et non e sapientissimis 
finibus ipse admisisset, ut Pii IX. praedecessores quam plu-
rimi, a persecutoribus extrema passi, glorioso martyrio coro-
narentur. Ceterum, qui huiusmodi consilia proponunt, ignorare 
videntur Sedi Apostolicae rem esse cum revolutione, sub cu-
ius pondéré ac influxu gemunt provinciáé eidem eripiendae. 
Victrix autem revolutio, teste história, nunquam quievit, nisi 
fine penitus obtento. Falluntur itaque, vel fallere volunt, qui 
Summum Pontificem cessis etiam Legationibus supra vicissi-
tudines omnes elevatum, atque ab insultibus factiosorum 
hominum immunem futurum existimant. Eo potius audaciores 
futuri sunt eorum in Sedem apostolicam impetus, quod ex-
perti fuerint, ad obtinendum scopum nihil aliud requiri, quam 
ut populi ditionum pontificiarum ad rebellionem concitentur. 
Dum porro Sedi Apostolicae pecuniam offerunt, et Summum 
Pontificem a contributione principum populorumque depen-
dere volunt, iniquitati ignominiam addunt. Ceterum isto, quod 
vivimus, materialibus lucris inhiante aevo hanc de replendo 
Pontiiicis aerario promissionem fieri non mirabimur. Sed auri 
sacra fame non laborat Vicarius illius, qui dum viveret in ter-
ris , non habuit, ubi caput reclinaret, et dum moreretur, spi-
nea corona redimitus aram crucis conscendit. Si de eleemo-
synis vivendum fuerit Summo Pontifici, has non ab emporiis 
pecuniarum, nec ex aerariis regnorum, sed ab iis percipiet 
filiis, qui etiam in paupere, bonis rebusque omnibus spoliato 
Pontifice divinitus constitutum Ecclesiae Caput, et in his 
terris Vicarium reverebuntur, colent, ac diligent Christi, 
„qui est Deus super omnia benedictus in saecula" ')• Qui 
recentiorum temporum eventus paullo attentius considérât, 
non potest non horroré repleri, ac moerore aifici ob eas, quae 
Summo Pontifici struuntur insidias, et ob eas, quae in sedem 
A p o s t o l i c a m diriguntur machinationes. Sane quemadmodum 
Psaltes Regius in simili tribulatione positus querebatur, sic 
omni iure Summus Pontifex conqueri posset : „Et adversum 
me laetati sunt, et convenerunt, congregata sunt super me 
flagella : et ignoravi.. . . tentaverunt me, subsannaverunt me 
subsannatione , fremuerunt super me dentibus suis, qui ode-
runt me gratis, et annuunt oculis; quoniam mihi quidem pacifice 
loquentes dolos cogitabant, et dilataverunt super me os su-
um" 2). Spectaculum factus est Beatissimus Pater mundo, ange-
lis et hominibus. Ipsum ante duodecim annos e manibus carnifi-
cum mire ereptum, ac in schola passionis probe exercitatum 
gratia sua porro roborabit Deus, „qui infirma mundi elegit, ut 
confundat fortia" 3). Inermis licet et derelictus pro iure ac 
iustitia, pro causa Dei et S. Ecclesiae murum aeneum se obii-
ciet, qui illius in terris vices geri t , qui dixit : „Ecce dedi 
faciem tuam valentiorem faciebus eorum, et frontem tuam 
duriorem frontibus eorum. Ut adamantem, et ut silicem dedi 
faciem tuam ; ne timeas eos , neque metuas a facie eorum" 4). 
Hanc ipsam fortitudinem dabit Deus satagenti, sollicito, in 
tribulatione posito Pontifici nostro, qua indutus raptoribus 
patrimonii S. Petri illa inclamabit S. Joannis Bapt. ad Hero-

1) Rom. 9 , 5. — 2 ) Ps. 3 4 , 30. seqq. — *) I. Cor. 1 , 27. -
4J Ezecli. 3 , 8. 9. 
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dem direeta verba : „non licet" *) ; et illa S. Ambrosii ad tem-
pli invasorem Valentinianum 2): „Si patrimonium (meum, non 
Ecclesiae) pet i tur , invadite : si corpus, occurram. Vultis in 
vincula rapere ? vultis in mortem ? Voluptati mihi est. Non 
ego vallabor circumfusione populorum, nec altaria tenebo, 
vitam obsecrans, sed pro altaribus gratius immolabor . 
Mandatur denique : trade basilicam. Respondeo : nec mihi 
fas est tradere ; nec tibi accipere, imperátor, expedit." Dicet, 
prouti dixit gloriosissimae memoriae Pius VII. : „Absit, ut 
tradam patrum meorum haereditatem." Nos vero VV. FF . et 
FF. proelia Domini fortiter proeliaturuni, imo iam proelian-
tem Summum Pontilicem adiuvemus precibus nostris ; ad quas 
fundendas tam paterne nos provocat. Hae sunt Ecclesiae arma 
in quibusvis tribulationibus. Oremus igitur Deum Patrem 
nostrum Omnipotentem, toto cordis affectu, ut inclinet ad 
preces humilitatis nostrae aures misericordiae suae, et in 
protectione Ecclesiae suae sanctae, quam aedilicavit in 
fortitudine sua, antiqua brachii sui miracula operetur, dis-
sipet consilia iniquorum, ne quidquam officiant regno suo 
et propagationi gloriae suae. Oremus et pro Beatissimo 
Papa nostro P io , quem Dominus ad ostendendas divitias 
gloriae suae 3 ) , elegit in ordine Episcopatus 4) : ut det 
ei finem operis , qui dédit principium voluntatis ; det, ut pos-
sit implere, qui dédit , ut velit incipere ; ut in perficiendo, 
quod ei instat, tam grandi opere, nec scopulis allidatur, nec 
tumentium fluctuum tempestatibus obruatur, nec laqueis sibj 
paratis irretiatur, sed in cunctis adversis dexterae divinae 
fortitudine protegi mereatur. Oremus denique, ut Dominus 
effundat miserationes suas in omnes reges ac principes, illu-
minet eos sapientia sua, u t pacem, observantiam porro man-
datorum divinorum, zelum denique iustitiae et religionis 
diligant, ac pie promoveant. Agite VV. FF. et FF. ut preces 
ope Circularium Litterarum ddo 29. Septemb. 1859. Nr. 2733. 
pro Summo Pontiílce ordinatas maiori usque alacritate et per-
severantia persolvatis. Gratia Domini Nostri Jesu Christi cum 
omnibus Vobis Amen. Datum Jaurini in Octava Epiphaniae 
Domini, die 13. Januarii 1860. Joannes m. p. Episcopus." 

— Mai számunkhoz mellékelve veendik t. olvasóink az 
, I d ő k t a n u j á ' - n a k programmját. Mit róla egy évnegyed 
előtt , mint kath. irányúnak Ígérkező, s ennyiben általunk is 
méltán örömmel üdvözölt lapról még megjelenése előtt mon-
dani kötelességünknek Ítéltük, jóllehet azt közzé tennünk nem 
lehete t t , azt most, a lapnak közel két havi pályájára vetett 
tekintettel, annál jogosabban ismételhetjük, mert egy való-
ban kath. irányú hirlapra nézve kifejezett kivánataink leg-
többjét általa máris teljesítve látjuk. Mennyi nehézség-, ön-
feláldozó munkásság- és életemésztő aggodalommal jár jon egy 
nagyobb terjedelmű lap szerkesztése és kiadása, arról csupán 
annak lehet némi fogalma, ki irodalmi vállalatokkal bárha kis 
részben is foglalkozott. Azért a mindig nagyobb, és teljesithet-
len igényeket képező olvasókkal vitába nem ereszkedünk. Mi 
csupán egy olly lap keletkezése utáni vágyat tolmácsoltunk, 
melly „ k a t h o l i k u s , következőleg a kath. egyház valláser-
kölcsi alapelveihez hü, s annak érdekeit előmozdító lap" a k a r -
j o n lenni. Mert valamint akkor hittük, ugy most is azt hiszszük, 
hogy: „épen nem vagyunk a valláserkölcsi jobb irányú, s a 

') Marc. 6, 18. — 2) Epist. 20. v. serra, contra Auxent. de Ba-
silicis. — 3) Rom. 9. - ») Orat. Eccl. in Parasc. 

kath. igazság győzedelmét őszintén akaró s előmozdító orgá-
numoknak olly nagy bőségében, hogy egy magát illyenül 
nyilvánító ujabbat , az anyagi jóllétet is egyedül nemesítő, 
megszentelő, sőt biztositó szellemi j ó , az erény és igazság 
nevében, örömmel fogadnunk ne kellene." Mi tehát „csak is 
a k a t h . i r á n y t és érzületet" tartottuk, és „tartjuk párto-
landónak" (mert hiszen felelősséget egyes czikkekért sem a 
múltra, sem a jövőre nézve, mások irányában nem vállal-
tunk, s okosan nem is vállalhattunk) : „melly valamint az elmé-
leti s gyakorlati tudományok bármelly ágában, ugy a politi-
kában is, nem lehet helyén kivül." — Hogy az ,Idők tanuja' 
szerény kivánatunknak, miszerint a kath. ügy iránt rokonér-
zelmü közönség is olvashasson olly lapot , melly ne csak ,ne 
sértse vallásos érzeteit', hanem még „nem vallási tárgyú", 
például politikai, „czikkeivel is támogassa a kath. meggyőződé-
seket és kegyeletes érzelmeket", nagyrabecsülendő törekvéssel 
igyekszik eleget tenni, azt az eddig megjelent számok tanú-
sítják : s kétségkívül annál nagyobb mértékben fog ez jövőre 
történhetni, ha a t. közönség pártfogása és részvéte még több 
erőt enged az ifjú vállalatra fordittatni. 

PEST , febr. 18-án. A pesti cs. k. egyetem hittani kara 
ma két jeles t ag j á t , mi pedig kedves tanárainkat veszitők 
nagys. és ft. Z a l k a János, és G r y n a e u s Alajos kanonok 
urakban. S mig az első Esztergomba távozott, hogy a bibor-
nok-érsek atyánk által számára kijelelt papnövelde-igazgatói 
állomást elfoglalja, addig az utóbbinak hült tetemeit kisértük 
az örök nyugalom helyére. Az egyetem összes tek. tanári tes-
tülete , a pesti ft. papság, számos egyetemi polgár, és nagy-
számú nép követte az elhunyt példás életű pap , jó hazafi, s 
emberbarát koporsóját. Sokan vannak e hazában , sőt ennek 
határain tul is tanítványai, kikre szomorúan fog hatni e vé-
letlen halál hire; de a veszteséget mi érezzük legjobban : mert 
mi benne nem csak kedves tanár t , hanem egyszersmind gon-
dos és oktató atyát is vesztettünk. Milly örömmel hallgatók 
oktatásait ,a haldoklók ápolásáról' még ma egy hete is ! Es 
másnap már ő vonaglott a halál rideg karjaiban ! Önkénytele-
nül is eszünkbe jutnak itt Üdvözítőnk szavai: „Vigilate et 
orate , quia nescitis diem, neque horam." Béke hamvaira ! Mi 
csak kötelességünket teljesítjük, midőn egykori kedves taná-
rainknak fáradozásaikért, őszinte szivből eredő legbensőbb 
köszönetünket nyilvánítjuk ; imáinkban az ég mindenható Urá-
nak áldásaért esedezünk, s felejthetlen emlékökre a hála és 
szeretet hervadhatlan nefelejcs-koszorúját tűzzük. 

A sz. hittan harmad- és negyedéves hallgatói. 
GYŐR, febr. 17-én Ezúttal csupán azokra kívánunk 

szorítkozni, mik sz. religiónk köréhez szorosabban tartoznak. 
Hitéletünk egyes jelesebb mozzanatait följegyezve találhat-
juk azon, már 3 kötetre rugó pásztori körlevelek gazdag 
kincstárában, mellyeket ft. megyés-püspökünk ő méltósága 
még nem egészen három évi köztünk léte óta időnkint közre-
bocsátott; mellyek már olly sok jó intézmény létrejövetelére 
adtak erőteljes lendületet, olly sok bajt hárítottak el a bölcs 
utasítások által, mellyeket tartalmaznak. Nem kétlem, e la-
pok tisztelt olvasói előtt nem volna sem untató, sem haszon 
nélküli dolog, azokból hosszabb kivonatokat közölni, ha ennek 
szük határai engednék. Mert a fáradhatlan buzgalmu főpap 
figyelmét semmi sem kerüli el ; ki még az őszszel bevégzé 
egész megyéjének hivatalos látogatását , s körüljárt jót téve, 
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a Krisztus zsoldjában levőket bajnokokká avatva, s az örök 
igazság éltető magvát hintegetve ; ki ismeri az ő juhai t , s kit 
övéi is ismernek, és hallják pásztori szavát. E köztetszést 
már azon oknál fogva is remélnők azok közlése által kiérde-
melni, mivel e főpásztori levelek nagyobb része, minden ke-
resztényre nézve érdekkel bir , s az egész egyház ügyét föl-
karolja. Igy például, nem az egész egyház ügye-e a missiók 
ügye? Avagy nem imádkozza-e a jó keresztény mindennap: 
„Jöjjön a te országod'" ? Már pedig ő méltósága kegyes in-
tézményeinek következtében, e czélra minden egyházban tör-
ténnek, az első keresztények, jelesen az apostolok példája 
szerint, gyűjtések ; és mint a mult évi circularisok utolsó szá-
ma bizonyitja, a lefolyt évben e jótékony czélokra a püspöki 
irodába bejött összeg 4251 f r t 91 krt tesz a. é. ; melly rendel-
tetése helyére már el is küldetett. A sok épületes és lelket üditő 
iratok közt különösen meghatá, s felvillanyozá kebleinket ő 
méltóságának f. hó 8-án kelt körirata ; mellyben ő méltósága 
előbb közzé tevén ő szentségének, a kereszténység szoronga-
tott közös fejének, f. évi Nagyboldogasszony hava 19-én az 
egész világ főpásztoraihoz intézett , eléggé ismert köriratát, 
igen élénk szinekkel rajzolja a sz. atya szomoritó helyzetét, 
kifejti a veszélyt, mellyet a kaján ellen készit, szivökre köti 
övéinek a hűséget , melly ha valaha, most leginkább szüksé-
ges , és az imát; s végre a pápának nyújtandó segélyt: 
mellyre nézve ugy szólitja föl liiveit, hogy egyszersmind pél-
dájával is tündöklik. (Mert ő méltósága már 740 fr t a. é., és 
60 cs. aranyat, s ezekhez még 1 pápai aranyat, már ezelőtt a 
bécsi nunciaturához szives volt ő szentsége részére bekül-
deni.) Felhiván hiveit a főpap a jótékony adakozásra, szemei 
előtt hordozza azon sok j ó t , mellyet egykor a pápák hazánk 
jólléteért olly nagy mennyiségű pénz- és hadi segélylyel tő-
nek ; melly tények a történetben jártasak előtt nem ismeret-
lenek ugyan, de mégis a sokaság kedveért, igen jeles kivo-
natban állitja szemeink elé a mélt. főpásztor ''). Ehhez nem 
kell commentár. Hallgathat , s hallgasson is az ember ott, 
hol megczáfolhatlan tekintélyű tények szólnak helyette. Az-
ért e pásztori levél töredékét azon édes reménytől kecseg-
tetve állitom a buzgó kath. közönség elé, miszerint nem lesz 
magyar keresztény és hazafi, ki a jeles magyar főpap néze-
teit s elveit nem osztaná, s kit a legnemesebb hálaérzet nem 
lelkesítene és te t t re nem késztetne. Ugy legyen ! — 

SZANISZLÓ, febr. 12-én. Épen most akadt kezembe a 
mult évi ,Üstökös' oct. 22-iki száma, mellyben e sorokat ol-
vasám : „Zalathnán román atyánkfiai, ha nagy bajban vannak, 
a helybeli református tiszteleteshez járnak el könyörögni, 
hogy imádkozzék érettök a szószékről. Azt ta r t ják , hogy 
ez foganatosabb. Nevezetes jelensége az időnek" ! Egy pár 
illy ,nevezetes jelenségével az időnek' én is szolgálok. Ez-
előtt két évvel, a szobránczi fürdőben lévén H. J. kerületi 
orvos úrral , az unghmegyei tót reformátusokról beszélget-
tünk ; s állitá, hogy a körüllévő falukban lakók, a gör.-kath. 
népséggel évenkint bucsujáratot tartanak Kis-Bereznára ; ott 
misékre fizetnek, és hazatérve viaszgyertyákkal ajándékozzák 
meg a falujokbeli gör-kath. templomot. Sőt épen beszélgeté-
sünk évében, állítása szerint, a vajnatinai református biró, 
szinte Kis-Bereznáról, két templomi zászlót és egy keresztet 

*) E főpásztori szózatok közlését, már mult számunkban megkezd-
tük; különösen a febr.8 dikit legközelebb folytatólagadandjuk. S z e r k . 

hozott ajándékba a gör.-kath. anyaegyház részére. Ezen ref. 
tótok tehát jár ják a bucsut, még pedig akkor is , ha valami 
nagy bajuk nincs is , mint a zalathnai románoknak! Tovább a 
helységben, mellyben lakom, vannak, és pedig magyar refor-
mátusok , kik évenkint a kath. néppel Mária-Pócsra mennek 
búcsúra; az uton kath. zarándok-társaik példájára ők is imád-
koznak, s a templomban a szűz Mária képe előtt végzik álii-
tatosságukat. Két évvel ezelőtt egy itteni református haja-
dont , kit a szél ütvén meg, beszélni nem tudot t , szülői szinte 
Pócsra vittek ; s a szűz Mária képe előtt esedeztek meggyó-
gyulásaért Ezek mind nagyon nevezetes jelenségei lehet-
nek az időnek, az ,Üstökös' felfogása szerint: de mi a vallásbeli 
fogalomzavar, tudatlanság, vagy épen babonaság tényeit, ily-
lyenekül még tréfából sem ismerhetjük el. Brúnó. 

BECS. A főmagass. bibornok-érsek, főpásztori levelét 
ekkép folytatja : „Azon irat, melly a sz. atyához intézett levél-
nek előkészítőül szolgált, minden tartózkodás nélkül kimond-
j a , mikép a pápát a d o g m a gátolja, alattvalói méltányos 
igényeinek teljesítésében. Már pedig a dogma minden katho-
likusra nézve, akár trónon ül , akár napszámban dolgozik, 
egyforma, s a pápára nézve is csak az : ha őt a dogma gátolja 
uralkodói kötelességének teljesítésében, ugy a fejedelemtől 
ollyasmi kívántatik, mit egy katholikus sem teljesíthet benső 
meggyőződésének megtagadása nélkül. Senki se hagyja magát 
az ügyesen alkalmazott szó által tévútra vitetni ! A dogma nem 
egyéb, mint a keresztény i g a z s á g n a k , egyházilag bizto-
sított , helyes kifejezése; és ezen igazság nem kizárólag az 
é r t e l e m sajá t ja : hanem csak azért adatott az értelemnek, 
hogy az akarat- és törekvésnek irányul szolgáljon. Az tehát 
szabályozó törvényt ád az életnek; s ád a fejedelem- és alatt-
valónak egyaránt ; nem is lehet alóla magát senkinek kivon-
nia: ha csak vagy a kath. igazságot meg nem tagadja , vagy 
pedig saját meggyőződésével összeütközésbe nem akar jönni. 
Hanem épen azon meggyőződéseket illetőleg, mellyek kö-
vetkezetes alkalmazása legnyomatékosabban hat az életre, 
csak igen kis különbség létezik a k a t h . dogma, s a nem 
kath. egyházak és vallásfelekezetek liit-tanitásai közt. Ám 
kérdezzük meg ama kelet-egyházi keresztényeket, kik az 
egység középpontjától elszakadtak, üssük fel az ágostai 
s helvét hitvallásokat, forduljunk ama püspökökhez, kik 
Victoria királynét egyházuk feje gyanánt üdvözlik, keres-
sük föl a presbyterianusokat és metliodistákat : a hitnek azon 
kifejezésében, mellyre minden ker. felekezetek utalvák, min-
denütt föllelhető annak elismerése, mikép az ember a végre 
vagyon teremtve, hogy Istent mindenek fölött szeresse, és 
vele az örök boldogságban egyesüljön; hogy az Isten Fia em-
beri természetet vett magára, a világ bűneiért eleget teendő ; 
hogy a Szentlélek minket minden igazságra elvezet, s az ő 
vezérletének készséges fogadása és követése nélkül örök ren-
deltetésünket el nem érhetjük. Hogy milly sokan, vagy keve-
sen vannak az ezt szivök bensejéből valló keresztények, annak 
jelen kérdésre nincs semmi befolyása. Akár sokan, akár keve-
sen vannak ők, az mindenkor igaz marad, hogy a keresztény 
tan mindenütt olly meggyőződéseket vall, mellyeknek az élet-
re szükségkép mélyen és maradandólag kell hatniok, lia ugyan 
valaki a maga törekvése- és tevékenységében azokhoz hü 
marad. A pápa uralkodói jogának amajkárhoztatása tehát nem 
egyedül a kath. egyházra, hanem az egész kereszténységre 
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vonatkozik : egy olly meggyőződés uralmának rosszalása az, 
melly a mulandóságot az örökkévalósággal összeköti, s a világ 
méltóságai-, s kincseire sóvárgó vágyak út jába, természete-
sen, nem ritkán gátlólag lép. Illy lélekismereti kételyek nem 
illenek többé korunkba ! Ide megy ki az egész dolog." 

„De ha egyszer azt akarják, hogy senki se hagyja ma-
gát tervei- s vállalataiban egy magasabb feladat öntudata ál-
tal megzavartatni: ugy nem elegendő, a kereszténységet a mai 
előhaladás által elitéltetni. Ugy még messzebb kell menni. Mi-
dőn egyik küldöttje ama felforgatási tannak, melly magát né-
met catholicismusnak merte n e v e z n i , Amerikába vándorlott ki, 
s onnan azon hir érkezett róla, mikép ő a lélek halhatatlansá-
gát kezdi tanitani : korábbi sorsosainak egyike azt irta felőle, 
hogy ezen ember legjobb uton van . egészen a kolostori élet-
és szerzetesi fogadalmakig jutáshoz. A mint hogy az észrevé-
telben van is valami igaz. Ki a lélek halhatatlansága felől meg 
van győződve, annak e földi tevékenységében, örök sorsára 
tekintettel szükség lennie : vagy pedig sokkal esztelenebbül 
tesz, mint egy buta tenne , ki marok köszörült üvegért min-
den vagyonát odaadná. Midőn Sophoclesnél Antigonét Ismene 
inti, hogy ne tegye ki magát fivére eltemetése által Creon 
haragjának, ő feleli: 

Hogy ők , az ott alul lakók , szeressenek : 
Tovább javamra lesz , mint emberek kegye. 
Örökre ott lesz nyughelyem. 

S valljon ez nem következetes ? IIa valaki, csak félig esz-
mélve is, a lét határtalanságát, melly a siron tul a véget-
lenbe nyúlik, fontolóra veszi : lehetetlen, hogy legbensőbb 
meghatást ne érezzen, haugyan emberi érzéssel bir. S habár 
az előítélet és vágyak olly hatalommal uralkodnának is lel-
kén , hogy ama belső szózatot, melly vele halhatatlanságát 
tudat ja , nem engednék teljes jogával élni: csak komolyan és 
őszintén tegye föl a kérdést : ,Lenni, vagy nem lenni ?' ugyan 
ki fog rá becsületesen és komolyan a ,Nem lenni'-vel felelni ? 
Senki. Bármint törekedjék valaki, jobb énjétől szabadulni, az 
ember tovább nem viheti, mint odáig, hogy vagy mint két-
ségest ábrázolja magának a lélek halhatatlanságát, vagy pe-
dig az egész dolgot fejéből kiverni igyekezzék. Fejéből ki-
verni? Mondják, hogy a strucz-madár, ha a vadász előli sza-
badulhatása iránt kétségbe esik, szárnyaival befedi szemeit ; 
mintha a vadász sem látná őt, ha ő a vadászt nem lá t ja! Vall-
jon ez utánozandó példa-e ? — Ha tehát a keresztény azon 
meggyőződéseknek, mellyek a kézzelfogható dolgoknál to-
vább ter jednek, a maga életére befolyást enged, őt e miatt 
nem róhatni meg; sőt, hogy az efféle befolyásnak gyökere-
sen eleje vétessék, végre még olly állapotok előidézését és 
idézhetését kellene akarni, mellyeknek az oktalan állatok 
együttélése szolgál mintául. Találkoznak ugyan az illy köz-
társasági életnek itt-ott , még a szabadelvüség tanszékein 
is, magasztaléi : Európának azonban, ugy látszik , még nincs 
kedve a kísérlet megtevéséhez. Mi minden kereszténynek sza-
bad, annak kell lenni az uralkodóra nézve is ; mi minden ural-
kodónak szabad, azt a pápának ís meg kell engedni. Ha tehát 
ő az Is ten , és emberi-nem rendeltetése felőli meggyőződései-
nek , uralkodói tetteire befolyást enged : e miatt őt még nem 
lehet kárhoztatni. — Minden kötelességnek, mellyel az ember 
embertársa irányában tartozik , bizonyos követelés felel meg ; 
és e követelés a j o g. A kötelességhezi eme viszonylat az, mi 

a jognak saját erőt kölcsönöz. A legmiveletlenebb ember is, 
egy ollyannak irányában, kitől valamit követel, egészen más 
helyezetben levőnek érzi magát, ha hiszi, hogy irányában 
joggal bir : mint ha csupán csak erejében bizik, akaratának 
kényszerítés általi végrehajtására. Innen magyarázhatni meg 
azon tanok izgató voltát , mellyek az emberi jogokat, az ér-
zéki vágyaknak hizelgő módon értelmezik. Ez amaz ösztön, 
mellyel a kedélyeket az áltan bökdösi. Az erkölcsi jogosultság 
szine, bátorságot és reményt ád a szenvedélyeknek; s az igaz-
ságtalanság leggonoszabb cselekvényei számára is föl van az 
álarcz találva, melly alatt azok, a kötelességszegésen gyako-
rolt igazság müveiként kevélykedhetnek. De épen ezért, a jog 
kívánalma soha sem is terjedhet tovább, mint a kötelesség, 
melly annak irányában áll. Már valljon akadályoz-e a keresz-
ténység valamelly uralkodót abban, hogy az alattvalói iránt 
tartozó kötelességeit tökéletesen betöltse ? E kérdés gúnynak 
látszik. Mégis arra igennel felelni, akkép nézetik , mintha az 
minden értelmes emberre nézve magától értetnék ; és azt hi-
szik , hogy e feleletben a sz.-szék megrablására elegendő okra 
találtak." (Folytattatik.) 

FRANCZIAORSZÁGr. Sokan azt ta r t ják , hogy a fran-
czia kormány, a sz.-szék elleni harczban nem vallott nagyobb 
kudarczot, mint az orleansi püspök-, Rousseaurai hivatkozás-
sal. Illy véleményt nyilvánit maga az ágostai ,Allg. Zeit.' is. A 
kormány tudnillik nem elégedvén meg vele, hogy a ,L'Uni-
vers'-t , s vele a catholicismus legerősebb támaszait némaság-
ra itélte, vagy a tartományi, rokonérzelmü lapokat részint 
megszüntette, részint hallgatásra kárhoztatta : ezenkivül a 
sz.-szék jogainak rettenthetlen védőit, s köztök különösen 
Dupauloup püspököt, hitelétől is megfosztani törekedett; ak-
kép igyekezvén őt feltüntetni, mint hazaíiatlan érzelmű, s a 
franczia egyház hajdani dicsőségét eláruló főpapot : idézvén 
ellenében egy másik, szinte orleansi, csakhogy a mostaninál 
v é g e t l e n ü l tekintélyesebb, mert a gallicán egyház jogait vé-
dő , „szent", és „leghíresebb" püspököt, Rousseau! A ,Con-
stitutionnel', mint kormánylap, hivatalos hitelességgel közié 
egyik számában a nevezett püspök ,levelét' ; mellyben e földi-
csért praelatus tudományosan bebizonyitá (?), mikép a pápa 
világi s egyházi hatalma épen nincsenek olly elválhatlanul ösz-
szecsatolva, hogy az előbbit, az utóbbinak csorbulása nélkül, 
mint ezt I. Napoleon t e t t e , e g é s z e n is megszüntetni ne le-
hetne : sőt csak is ennek megtörténte után fog sz. hivatásá-
nak egészen és kellőleg élhetni. E fölött Rousseau még külö-
nös nyomatékot helyezett a gallican egyház jogaira, és Bos-
suetnek azokra vonatkozó, 1682-dik évi nyilatkozatára. Rous-
seau iratának közzététele egy hivatalos lapban, nem kis benyo-
mást szült: nem csak azért, mivel ez a kormánynak a gallicán jo-
gokraihivatkozás szándékául nézetett ; hanem mert arra is ma-
gyaráztathatott, miszerint a francziák császárja, követve hires 
elődének példáját , nem csupán egyes tartományokat akar a 
pápai államtól elszakitani, hanem ezt egészen is elvenni. Ugy 
hogy a hivatalos lap , a hozzá ez iránt intézett fölhivások kö-
vetkeztében , kénytelen volt közlésének egész jelentőségét 
megtagadni, és visszavonni: annak egyedül irodalmi becset tu-
lajdonítva, mint melly szem elé tünteti ama nagy különbsé-
get , melly egy ,tiszta és hü lélek' (a régi orleansi püspök, 
Rousseau), s egy ,szenvedélyes' ember (a mostani püspök, 
mons. Dupanloup) közt létezik. Sőt egy másik hivatalos lap, a 
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,Pays', még külön czikkben is szükségesnek vélte a közönsé-
get az iránt megnyugtatni, mikép a franczia kormány egész 
tisztelettel viseltetik a pápa világi uralkodása iránt. Es igy a 
kormánylapok kénytelenittettek önmaguk megsemmisiteni a 
ha tás t , mellyet a kihivólag közzétett irat által elérni szándé-
koztak. Azonban mons. Dupanloup is irt egy feleletet ; mellyet 
a ,Constitutionnel' tartozott közölni : s ez véget vetett az egész 
vitának, mint a nagyszerű pörvesztést is a kormány részéről 
constatirozta. Az élő püspök, kénytelenittetvén a már megholt 
felől Ítéletet hozni, ő az e kénytelenséget előidézett rossz szán-
dékú ellenfélre háritá mindazon gyülöletességet, melly ez el-
járásban fekszik. Ők nem tárták bűnnek, egy megholtra hi-
vatkozni , hogy az élőt kárhoztatni lehessen ; és ennek kegye-
letes tartózkodására számitva, az élő igazságot, merő pietásból, 
az eltemetett tévtan által vélték elitélhetni. Mintha az élő egy-
ház , és főpásztor tekintélye nem is érdemelne hasonló kimé 
letet és tiszteletet, mint a minőt ugyanezen egyház rendel a 
megholtak iránt tanusittatni. Ők az élő egyházat, pápát és 
összes franczia püspöki kart meggyalázhatni reménylék, egy 
megholt emléke által. Lehet-e képzelni ügyesebb fogást és 
hadi cselt, mint: az egyházat saját elvei által győzni le, s azon 
tisztelet által kárhoztatni őt hallgatásra, mellyet csak is ő 
hirdet és gyakorol a megholtak irányában ? Azonban kifele-
dék a számításból, hogy : az igazság mindenek fölött ! S hogy 
az anyaszentegyház a holtakat is csak az élők miatt, és ezek 
üdvére kivánja tiszteletben tartani ; nem pedig a végre, hogy 
tévtanaikat is tekintélyre emelje. „Miután ön, irja a főpásztor, 
elődeim egyikét akkép hozza föl , mint ki önnel egyez, tovább 
nem hallgathatok. Bizonyára mi sincs kevésbbé szándékom-
ban , mint a halottak nyugalmát és emlékezetét háborgatni : 
de ha arra az egyház e l l e n hivatkoznak, ugy az irántuk tar-
tozó tisztelet sem parancsolhat hallgatást, és nem gátolhat 
minket az igazság kimondásában. Rousseau püspök hamvai 
az én székes-egyházamban, többi elődeim porai mellett nyu-
gosznak: én érette naponkint imádkozom ; 50 év folyt el sirja 
fölött ; Isten az ő lelke, s gondolatai fölött itélt : de miután 
kényszerítve vagyok r á , hogy tettei- és szavairól nyilatkoz-
zam , ezt egész szabadság- és igazsággal teendem az egyház 
nevében ; és ha az, a mit mondok, valaha emlékére súlyosan 
nehezednék, bocsásson meg; én ezt kénytelen vagyok tenni, 
s elszomorodva cselekszem, ö n (a ,Constitutionnel' szerkesz-
tője) azt mondja, hogy: ,E s z e n t püspök, a franczia egy-
ház l e g h í r e s e b b főpásztorainak egyike, 1810-ben, mi-
dőn a pápa Romából elűzetett, és I. Napoleon foglya volt, 
bizodalmas közlésképen, távol minden emberi nyomás-, és hi-
vatalos kényszerítéstől, irta e levelet.'Mi azonban nem annyira 
l e v é l , mint inkább beszéd volt, mellyet egy ministeri köröz-
vény következtében tartott. S miután azt elmondta, megküldte 
a ministernek; 20 napig vár t ; s azután ujolag kérdést tőn 
nála : , Vallj on t ö b b e t kellett volna-e mondanom; vagy so-
kat is mondtam ? Kérem , oszlassa el e miatti aggodalmimat.' 
Ez volt ama ,független' férfi, ki kevés nappal utóbb, hogy 
Radet generalis a pápát erőszakosan elhurczolta a Vaticánból, 
aug. 7-én, Cambacères ministernek irá : ,Meg vagyok róla győ-
ződve , hogy a gallicán egyház vezetőinek most még szoro-
sabban kell a trón (Napoleon) köré seregelni, s minden be-
folyásukat felhasználni a végre, hogy a fanatismust, vagy 
álhitet (!) meggátolják, nehogy a hivők inkább jámbor, mint föl-

világosult részébe lángra lobbantó üszköt dobjon. A méltóság, 
mellyet ön az államban elfoglal, s befolyása az én püspöki elő-
mozdittatásomra, olly befolyás, mellyet soha sem fogok él-
temben elfeledni, igazolják eljárásomat ' Több illy kérő-le-
veleket is idézhetnék Rousseau tói, folytatja Dupanloup , ál-
lamtanácsosok-, ministerek- és főcancellárokhoz intézetteket, 
mellyekben többi között báróságot, nemességet, s több effélét 
kér maga számára: de áttérek azon kérdésekre, mellyeket 
tulaj donképen tárgyal beszédében; nevezetesen a pápa világi 
uralmát, és a gallican egyház ,szabadságait' illetőleg, vala-
mint amaz érzületekre nézve, mellyeket a seminariumi növen-
dékekbe kellendett az igazgatóknak becsepegtetniek. Mind er-
ről csak egész átalánosságban, és egyszerűen mondhatom, 
hogy Rousseau ur nem volt jártas a történelemben, s még 
kevésbbé tudta a gallican egyház valódi elveit; sőt, a mi 
még rosszabb, a püspöki tiszteletreméltóságot sem ismerte. 
Ő a nagy nevű Bossuetre, Fleuryre hivatkozott: pedig 
e két főpap iratait nem is olvasta ! Ő Bossuet tekinté-
lyét hivja föl a pápa világi uralmának régi , szent és 
sérthetetlen joga ellen; holott Bossuet a franczia clerus 
nyilatkozatának védelmében azt mondja : ,Mi tudjuk, hogy 
a romai főpapok szintolly jogosan, mint a hogy csak lehet 
e világon valamit birni, birják az ő javaikat, jogaikat, és 
világi uralkodásukat. Sőt még azt is tudjuk, hogy e birtokok, 
mint Istennek fölajánlottak, megszentelvék ; s hogy azokat 
nem lehet szentségtörés elkövetése nélkül elrabolni. Az apos-
toli sz. szék, Roma város és államai fölött, a végett bir ura-
lommal , hogy az egyházi hatalmat annál szabadabban, egész 
biztosság- és békével gyakorolhassa az egész földkerekségen. 
Miért is mi nem csak a sz.-szék-, hanem az egész anyaszent-
egyháznak szerencsét kívánunk hozzá ; s legforróbb óhajtá-
sunk , hogy ezen előnye minden időre föntartassék.' Egy má-
sik tekintély, mellyre Rousseau hivatkozik, Fleury, azt mond-
j a : ,Mióta Europa több fejedelem közt van felosztva, a hit-
beli szakadások talán még gyakoriabbak leendettek, ha a pápa 
azok valamellyikének alattvalója volt volna. Különös intézke-
dése volt tehát az az isteni gondviselésnek, hogy a pápa füg-
getlen , s egy eléggé hatalmas állam urává le t t , ki nem olly 
könnyen nyomathatott el : hogy annál szabadabb legyen lelki 
hatalmának gyakorlatában, és más püspököket annál könnyeb-
ben megtarthasson a kötelesség korlátai közt.' Azt mondtam, 
hogy Rousseau nem csak a kath. jogról nem tudott semmit, 
de még az európai közjogot sem vette tekintetbe. Sőt tovább 
megyek : midőn ő a sz.-szék világi birtokai felől akkép szól, 
mint mellyeket a hadi jog elvehetne tőle, s mellyek „vissza-
adását egy hatalmas indok, a békekötés akadályozza" ; midőn e 
szavak egy erőtlen, lefegyverzett, megrohant államra vonat-
koznak , daczára annak, hogy ezen állam neutralitása ki volt 
hirdetve ; midőn látom, hogy ez államot az, a ki elvette (I. 
Napoleon), vissza is adhatta ; s mégis egy püspök által, a bé-
ke nevében hallom azt kivántatni, hogy a mi i g a z s á g o s , ne 
történjék meg: ugy én a gyengének e gyáva s képmutató el-
hagyásában, és e méltatlan elnyomásban semmi népjogot sem 
ismerek el, hanem egyedül az útonállás jogát , az erősebbnek 
mindig gyűlöletes jogát látom. En e sorokat a lőtt réseken 
irom : lehet , hogy csak a romokon fogom azokat nyilvánít-
hatni; de mit á r t ? E romok előttem szentek lesznek; s én 
örömest fogúm magamat könyvem- és szegény irótollammal 



135 

együtt alájok temettetni, teljesen bízva ügyem- és a jövendő-
ben. M e r t , jól jegyezzétek meg magatoknak! ama romok, 
mellyeket fejünkre dönthettek, halhatatlan romok. Ezután is, 
mint mindig, a feltámadás csiráját őrzik azok meg; s a mi en-
gem illet, ha egykoron Isten arra méltat, hogy egy boldogabb 
és jobb életbe szólítson, hol végre föllelhetem az igazságot, 
igazságosságot, és örök dicsőséget, vigasztalásomra fog szol-
gálni ama gondolat, hogy utódim 50 esztendő eltelte után, ha 
Istenhez fognak lelkemért könyörögni, nem lesznek arra kár-
hoztatva , hogy magukat miattam védjék, s az egyházért az 
én árulásom-, vagy gyávaságomon álljanak bosszút." 

— III. Napoleonnak a pápa irányában táplált szándé-
kait jellemzőleg, irja a ,L'ami de la Religion', hogy a pápák 
egykori lakásaul szolgált palotának helyreállítására Avignon-
ban, négy millió frank volt utalványozva : azonban az e czélra 
megkezdett (?) munkák ujolag felfüggesztettek. (Minek, ha 
ugyan arra mutat, miszerint a kereszténység atyját nem szán-
dék , vagy nem l e h e t többé a számkivetés eme helyére 
vinni, csak örülni lehet.) 

— A kath. lapok ellen régóta megkezdett irtó-háboru-
nak ujolag egy, még pedig nem épen félelmes lap, esett áldo-
zatul. A ,La Bretagne' saint-brieuc-i lap , minden megelőző 
intés nélkül, egyszerűen elnyomatott; mivel több megyék 
követeinek azon lépése felől tudósította olvasóit, mellynél 
fogva azok a sz. atya javára előterjesztést tőnek a császárnál: 
természetesen óhajtott siker nélkül. E minden őszinte, s a 
kath. egyház jogainak védelmére emelt szót lehetetlenné tevő 
rendszer okozza, hogy még a, L'ami de la Religion' is minden 
észrevétel nélkül közli Thouvenel ministernek a romai kö-
vet-, hg Grammontlioz intézett iratát; melly válaszul szolgál 
(czáfolatnak ugyanis nem nevezhető) az ő szentsége által leg-
újabban kibocsátott körlevélre. 

DÁNIA. Mig a kath. egyháznak, még a saját érdekeir, 
sőt létével összekötött világi ügyekre sem akarnak némellyek 
befolyást engedni, s átalában őt minden ugy nevezett politiká-
ból kizárni törekesznek (nem csupán az alárendelt papokat, 
hanem magát az uralkodói joggal biró pápát is) : különösen 
veszi ki magát a dán király legújabb elhatározása, mellynél 
fogva Monrad (prot.) püspök, táviratilag hazahivatva Paris-
ból, bizatik meg egy ministerium összeállításával. Milly lárma 
lenne bizonyos lapokban az ultramontán törekedések ellen, ha 
illyesmivel egy kath. főpap bizatnék meg, például ban ! 

IRODALOM. 
,ÉNEKKÖNYV. Magyar és latin egyházi énekek gyűjtemé-

nye. A kath. tanuló ifjúság használatára.' (Vége.) 
Az érzést e tekintetben nem szabad habozni hagy-

nunk ; hanem a zengzetes harmóniával azonnal meg kell ha-
tároznunk a zengelem első izének jelentőségét. Unisono kez-
detek tehát énekkönyvekben kerülendők, minők 11., 12.; 
32., 35., 88., 114., stb. számok alatt láthatók. — 3-or. A hibás 
zengtávlépésekhez tartozik még a fonák állás (Querstand) is; 
és ez előfordul : 8. sz. ,Hiszekegyre', 2. rész 3. ütemében alt-
ban f ; s utána bassusban f i s ; 28. sz. 3. rész 2. ütemében alt-
ban e i s , tenorban c ; 48. sz. 6. ütemében altban d i s , bassus-
ban d ; 77. sz. 3. ütenyében altban h, bassusban h e s (b); 105. sz. 

III. 2. ütemében tenorban c, bassusban e i s ; 112. sz. 5. ütem-
ben ugyanaz. Ezek tehát kerülendők, mert fülsértők. — 4-er. Hi-
bás megkettőztetése, vagy elhagyása bizonyos zengtávoknak 
(Intervallen). Ugyanis a zengelmes (melodisch) hangvezetés 
kedvéért gyakran megkettőztetünk olly zengtávokat, mellye-
ket különben tilos volna megkettőztetni Ez tehát csak szük-
ségből engedhető meg. I t t a harmadról (tertia) van szó; 
mellynek ok nélküli, s igy hibás megkettőztetéseit, többek 
közt észleltük a 18. sz. 8., és 22. ütemekben; a 42. sz. 2. rész 
2. és 4. ütemeiben; 111. sz. 12. ütemben. Fölötte keményen 
hangzanak, és ennek ellentétét, a bágyadtságot, szüli annak 
elhagyása, mint: 41. sz. 2. rész 2. ütemének 2. tagj.; 81. sz. 
3. ütem. 4. tagj.; 84. sz. 1. ütem. 2. tagj. Harmad nélkül a hang-
zat elveszti határozott jelentőségét. Ennek elhagyása tehát ke-
rülendő ; mivel nem menthető. — 5-ör. Orgonapontok (Orgel-
punct) használása énekekben. Mindegyik ének jelentes zen-
gékből áll ; tehát ezeknek önállóan kell feltünniök : vagyis 
mindegyik zenge saját harmóniával kell hogy birjon. Az or-
gonapont használtathatik nagyobb müvekben, oratoriumokban, 
sőt elő- s utójátékokban is, még pedig sikerrel : de énekekben, 
kivált egyháziakban, soha sem. Tudvalevő, hogy az orgona-
pont kisebb értékű, egymásután következő zengj egyek (péld. 
negyed, nyolezad stb.) által is képeztethetik, nem csak egész, 
vagy félértékü zengékből. Szerzők az orgonapontot illetékte-
lenül használták az 1. sz. 1., 2., 5. és 6. ütemeiben; 24. sz. 1. 
és több ütemeiben. Milly különböző már itt a 3-ik ütem har-
móniája, vagy 25. sz. 1. ü tem; 52. sz. 3. 4. ütemek: holott itt 
d g a szépen hagyná magát önállólag harmonizálni ; 80. sz. 1., 
2. ütemek; 127. sz. stb. — 6-or. Énekkönyvekben csak négy 
hangú tétel (vierstimmiger Satz) használtathatik szabálysze-
rűen : de öthangu soha ; hanem ha kivételesen, az ének zára-
dékában; de annak elején, vagy folytán, szerintünk soha. 
Illyés hibák vannak : 25. sz. 7. ütemében ; 27. sz. 3., 4., 7., 8. 
ü. ; 43. sz. 6. ü. ; 54. sz. 2. r. 2. ü. ; 58. sz. 3. r. 4. ü. ; 64. sz. 2. r. 
9., 10. ü. ; 79. sz. 2. r. 4. ü. : 125. sz. 3. r. 4. ü. ; 128. sz. 1. r. 7. 
ü. és 2. rész 7. ütemében. — 7-er. Hibás hanglépések közé szá-
mítjuk a heted-, és kilenczed-hangzatok (Septimen et Nonen-
Accorde) szabályszerű föl nem oldozását; mint például a 10. 
sz. 2. ü. 2. t.; 73. sz. 2. ü. 2. t.; 77. sz. 2. ü. 1. t. Hetedhangza-
tokat igy föloldani, tilos. — De tilos továbbá föloldatlanul 
hagyni illyes széthangzó (dissonans) hangzatokat ; sőt azon 
felül még uj széthangzatot használni utánuk, mint : 34. sz. 7. 
ü. 3. és 4. t. I t t a kilenczedhangzatból hibásan hagyatott ki a 
heted; mivel ez benne lényeges, jellemző zenge. Az ötödöt 
szokás kihagyni négyes-tételben, ha tudnillik az alapzengét 
megtartjuk; mint például 45. sz. 19. ü. 4. t., helyesen van az 
alkalmazva : de ezeken kivül nem szabad énekekben a szét-
hangzatok feloldásának késleltetését sem használni : mint pél-
dául 112. sz. 5. ü. ; mert az énekben a széthangzatnak a rá 
következő hangzatban azonnal föl kell magát szabályosan ol-
dania. Hiában! az énekek méltóságteljes egyszerűsége s z i -
g o r ú , nem pedig s z a b a d irályt követel. Hibás hangveze-
tésből, azaz: nem természetes, de oknélküli ötöd ugrásbani 
föloldozásából a tenornak (e—a, e—d helyett), támad a 101. 
sz. 2. r. utolsóelőtti, s utolsó ütemekben, a már fönebb érin-
tet t hibás nyilt ötödökbeni menet. De még az olly hangveze-
téssel is , millyen a 87. sz. 2. r. 3., a bassusban (eis—g) lát-
ható, fölötte bajos megbarátkozni: ollyan ,trifon'-forma az. 
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I t t talán helyén van azt is megérintenünk, miszerint szerzők 
átalában néha igen különös mellékhangokat használtak; mi 
főleg az 50. sz. 1. r. 2. ü. példákban feltűnő. — 8-or. Hibás 
harmonious lépések szerintünk a 17. sz. 3. és 4. ü. csupa szét-
hangzatok; 51. sz. 6. és 14. ü., 87. sz. 2. 3. ü. váratlan és ösz-
sze nem függő hangzatmenetek; 123. sz. 7. ü. 2. t. nem lehet 
kemény nemű hangzat ; lágynak kell lennie : különben össze 
nem egyeztethető; a 45. sz. 1. ü. lévő */8 hangzat csak zára-
déknál használtathatik kivánt sikerrel, mint például 71. sz. 
7. ü. ; de amü elején, kezdetén soha. Tovább a 4/e hangzatnak 
mindig az ütem j ó , vagy nehéz részén kell állania, s a rossz, 
vagy könnyű részen pedig azonnal a hetedhangzatnak. A 
108. sz. 2. r. 4. ü., és 141. sz. 14. ü tul van füzerezve; kissé 
émelygős ; nem fér össze az ének egyszerű méltóságával. Mi-
csoda kezdet az a 113. sz. 13. ütemben, fermata u tán , kilen-
czedhangzattal ? Szeretnénk erre interludiumot hallani ! Mind-
ezek szerintünk, de főleg egyházi énekekben, szorosan kerülen-
dők. — 9-er. Vannak még némelly hangzatok, mellyek nem 
csak kezdőket, hanem jártasabbakat is zavarba hoznak misé-
gökre nézve. Ugyanis nem vagyunk képesek megfejteni, hogy 
micsoda hangzatok ezek : 2. sz. 10. ü. 2. h. ; 59. sz. 2. r. 2. ü. 2. 
h. ; 107. sz. 16. ü. 2. h. ; 127. sz. 17. ü. 1. hangzat? Már ha 
mindjárt változtatott , vagy módosított (modificirt) hangza-
tok akarnak is azok lenni, egyházi énekekben bizonyára nincs 
helyök; mert ez fényűzés o t t , hol egyszerűséget (de nem 
együgyűséget), igazságot, hevet , lelkesedést, erőt és méltó-
ságot kell keresnünk és találnunk. Ezek jellemzik az egyházi 
komoly zenét, és különösen az énekeket. — Végre a 102. sz. 
megjegyezzük: miért nem tartották meg szerzők az ennek szer-
zője, Haydn által irt remek zengkiséretet ? Nem különben, 
miért nem hozták be a 109. sz. meglehetős monoton zengelem 
helyet t , a réges-régi authenticus zengelmet; mellyet egy sz. 
Ferencz rendi barát szerzett, és a , Z i o n s h a r f e ' czimü ze-
neelméleti s gyakorlati miiben is ben foglaltatik ? -— Azonban 
mindezek nem szerzők járatlanságára, hanem arra mutatnak, 
hogy ők is hibázhatnak, mint gyarló, esendő emberek ; s mi 
csak is azért sorolók elő azokat, hogy a kevésbbé jártasok 
lássák, miszerint nem olly könnyű dolog, kifogáson kivüli illy 
terjedelmes müvet összeszerkeszteni; s ugy hiszszük, hogy 
annál inkább fogják tudni szerzők kitürő munkásságát és fára-
dozását igazán méltányolni: mit teljes mérvben meg is ér-
demelnek. Kötelességünk tehát a magyarországi rom. kath. 
orgonisták, kántorok és tisztelendő clerus figyelmébe ajánlani 
jelen „Énekkönyv"-et ; a derék szerzőktől pedig elvárjuk, 
hogy szép tehetségök-, és készültségöknek ujabb mütermé-
nyével mielőbb találkozhassunk. Szétify Gusztáv. 

KONYVHIRDETÉSEK. 
Megjelent és Pesten P f e i f e r Ferdinand, előbb Emich G. 
könyvkereskedésében (Servitatér sarkán , szemközt a ,Fehér 

hajóval') kapható: 
,DEUS LUX, LAETITIA ET SALUS MEA. Exercitia pie-

tatis in usum studiosae iuventutis édita, volente et appro-
bante Illustriss. D. D. Augustino Bartholomaeo H i l l e , 

Dei et Ap. Sedis gratia Episcopo Litomericensi etc. Editio 
secunda. Pragae, I860.' K. 8-r. XVI., és 536 1. Ara , fűzve : 
1 f r t a. é. — Ugyanebből külön lenyomat, mellyből a latin 
rész kihagyatott: 

,GOTT MEIN LICHT, meine Freude und mein Heil. Sepa-
ratabdruck aus dem Erbauungsbuche für Studierende : 
,Deus lux' etc. Herausgegeben auf den Wunsch und mit 
Approbation des hochw. bischöfl. Ordinariats in Leitmeritz. 
P r ag , I860.' K. 8-r. X , és 348 1. Ára , fűzve : 70 kr. a. é. 

,MEDULLA THEOLOGICA ex Sacris Scripturis, Concili-
orum, Pontilicumque Decretis et SS. Patrum ac Doctorum 
Placitis expressa, in qua quidquid, tum ad lidei mysteria 
sane ac recte intelligenda, et ab erroribus quibusvis secer-
nenda, tum ad Sacramenta débité conficienda et ministran-
da , tum ad actiones humanas iuxta divinae legis normám 
dirigendas spectare potest , facili ac compendiaria methodo 
explicatur. Authore Ludovico A b e l l y , episcopo Ruthe-
nensi. Editio novissima. Ratisbonae, 1859.' K. 8-r. I. köt. 
VI I I és 533 1. ; II. köt. 656 1. Ára, fűzve : 4 f r t 35 kr. a. é. 

,LEBEN UND SCHRIFTEN DER HEIL. KATHARINA 
VON GENUA. Deutsch bearbeitet von P. Peter L e c h -
n e r , Prior der Benediktiner-Abtei Scheyern. Mit ober-
hirtlicher Approbation des erzbischöfl. Ordinariats Mün-
chen-Freising. Regensburg, 1859.' 8-r. XX., és 368.1. A 
szentnek aczélmetszetü arczképével. Ára, fűzve: 2 fr t 21 
kr. a. é. E könyv kiegészitő részét teszi a következő gyűjte-
ménynek : ,Sammlung der vorzüglichsten mystischen Schrif-
ten aller kath. Völker. Aus dem Urtexte übersetzt.' Eddig 
XXII. kötet. Ugyanezen gyűjteménybe tartozik, mint annak 
21-dik kötete : 

,AUSGEWÄHLTE BRIEFE DES HEIL. HIERONYMUS. 
Deutsch herausgegeben von P. Peter L e c h n e r etc.' 8-r. 
404 1. Ára , fűzve : 2 f r t 21 kr. a. é. 

,BILD EINER CHRISTLICHEN FÜRSTIN. M a r i a, Erz-
herzogin zu Oesterreich, Herzogin von Bayern. Durch 
Friedrich von H u r t e r . Mit einem Stahlstich. Schaffhau-
sen, I860.' N. 8-r. XII., és 417 1. Ára, fűzve : 4 fr t 84 kr. a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

O szentsége számára : 
Mélt. Özv. báró W e i l k e h e i m né , szül. b. O r c z y Tlieréz asszony-

ság , illy jeligével : .Oltalmad alá futunk Istennek sz. Anyja ! Kö-
nyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején'. 12 frt a. é. 

Mélt. Özv. báró K r a y né, sziil. b. W e n k c l i e i m 
Mária, i l ly jeligével : .Szomorúak vigasztalója, 
szeplőtelen szűz Mária könyörögj érettünk !' . 15 frt a. é. 

Mélt. gróf D e s e w f f i n é , szül. b. W e n k c h e i m 
Paula , s magzatai, illy jeligével : ,Minél na-
gyobb a veszély , annál közelebb az isteni 
segély' 12 frt a. é. 

Nagys. M ó z e r Theréz kisasszony : ,Ha Isten ve-
lünk , ki ellenünk ?' 1 frt ezüstb. 

Nt. S i m o n Endre egri m. áldozár , s nevelő, illy 
jeligével : ,Crux de cruce sit exaltata !' . . 2 darab arany. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly, 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán é s szombaton. A z előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr ért Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Iíozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az olasz kérclés. II. — E g y h á z i t u -
d ó s í t á s o k : Magyarországból. — Irodalom. 

Az olasz kérdés. 
IL 

A sz.-szék jogait semmibe vevő hatalom, s erő-
szak, főleg a franczia kormány által képviselve, nagy 
concessiót tesz az ész- és religiora utalt emberiség-
nek, midőn o k o k r a hivatkozik. Ez annak jeleüI 
vehető, mikép a nyers erőn kivül még más mozgató 
elemet is hajlandók a pápaság ellenei, el vénhedt Eu-
rópánkban uralkodókul ismerni. A külügyek mini-
stere Parisban, Thouvenel u r , valamint a küludva-
roknál levő császári ügyvivőkhez intézett körözvé-
nyében, ugy a sz.-széknél levő franczia követhez, 
Grammont herczeghez febr. 12-én bocsátott iratában 
is más, és nem az erősebb jogából kölcsönözött oko-
kat emleget ! Főleg azt igyekszik bebizonyítani, mi-
kép a pápa világi uralmának megtámadása, egészen 
kivül esik a vallási kérdések és egyházi dolgok kö-
rén. Ahhoz, szerinte, a catholicismusnak semmi kö-
ze; hanem az egész ügy elintézése a diplomatiára 
hagyandó. 

Igen helyesen: de mellyikre? Arra-e, melly 
magát semmi morál és keresztény elvek által sem 
hiszi terveinek kivitelében megkötöttül ; vagy pedig 
egy ollyanra, melly egyedül felel meg a keresztény 
polgárisodás és állam eszméjének: mellyeljárásában 
az örökké változhatatlan , ész és kinyilatkoztatás ál-
tal erősített, s valamennyi századok gyakorlata, és 
minden mivelt népek tisztelete által megszentelt jo-
gok- , elvek- és igazságokra támaszkodik ? Ez épen 
a kérdés: miután a szomorú valóság nem csupa kép-
zeleti lénynek bizonyít egy olly diplomatiát is, melly 
magát minden, eddig érvényesekül ismert gyakor-
lati igazságok- és jogokon tulteszi: s épen abban he-
lyezi legfőbb erejét, hogy e g y , az eddigi felfogá-
sokkal homlokegyenest ellenkező társadalmi rendet 
akar megalapítani; szükségkép olly elveket állítván 
föl e végre, mellyek a kereszténységgel nem egyez-

nek, s mellyeket a kath. egyház, mint legveszedel-
mesebb tévtanokat kárhoztatott mindig, és kárhoztat. 

Vezérelvek s alapigazságok nélkül semmi gya-
korlati tény sem képzelhető, legalább ollyan, melly 
erkölcsi becscsel bírna, s méltó lenne az emberi-nem 
végczéljára vezetésében eszközül használtatni. Egy, 
az emberiség értelmi s erkölcsi, még inkább vallási 
igényeinek megfelelő társas élet, egy a barominál 
magasabb rendű együttélés, minőt a polgárisodott 
államok biztosítanak, olly elméleti rendszert föltéte-
lez, melly méltó legyen a nem csupán földi jóllétre, 
hanem örök boldogságra is hívott emberiségnek, pol-
gári tetteiben szabályozóul szolgálni. S valljon ily-
lyen-e ama rendszer, melly az eddig uralkodott ke-
resztényi, sőt nem csak keresztényi, hanem minden, 
még pogány társas életi jogviszonyokat is elavultak-
és használhatlanokul nyilvánít; melly az évezre-
des birtokot sem ismeri el biztos alapon nyugvónak, 
s a ,törvény es'(legitim) nevezetet a közéletből szám-
űzni akar ja? 

Valljon nincs-e köze a keresztény vallás-és kath. 
egyháznak ez alapokhoz? Nem az-e épen hivatása, 
hogy ezeket sértetlenül megvédeni, s azok tisztelet-
ben tartását a leghathatósb indok, a lélekismeretekre 
hatás által, biztosítani törekedjék ? Vagy mi egyéb 
végre van e világon a religio, s egyház: ha nem ezen 
igazságok- és elvek-, s azokon alapuló jogoknak, 
nem külerőszak és fegyveres hatalom (mi a polgári 
tisztviselők hivatása), hanem a tanítás, erkölcsi okok, 
és sz. fegyelem általi terjesztése, megörökítése, és 
az általuk boldogítandó legkésőbbi utódok számára 
is hü megőrzése, és áthagyományozása véget t? 
S valljon ez alapelvek és igazságok közt nem első 
helyet foglal-e a minden társadalom létét egyedül 
biztosító birhatási jog szentsége ; mellynek őréül Is-
ten, már a tíz parancsolatokban, saját tekintélyét ál-
litá föl: örök időkre kimondván a , lopás', és jogtalan 
elidegenítés minden nemére a kárhoztató Ítéletet és 
büntetést ? És e parancsolat szentül tartásával az egy-
ház mit se gondoljon ; annak önmaga kárával gya-
korolt megsértését is akkép nézze, mint nem rá tar-
tozó dolgot ! S mindezt csak azért, mivel P a r i s b a p ^ / ^ x 
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olly nézeteket fogadnak el az államférfiak, mellyek 
Proudhon elvének gyakorlati alkalmaztatása levén, 
a kereszténységet a népek jóllétének eszközlésére fö-
löslegesnek, sót károsnak, és a kath. egyház tanítá-
sát, korunk előhaladásának következtében, elavult-
nak tartják. 

De ha igy : nem a legszorosabb értelemben akkép 
nevezendő v a l l á s i kérdés-e, annak elhatározása, 
hogy : fölöslegessé vált-e az evangeliumi tanítás, és 
Proudhon elveit kell-e az állambölcsészetnek irány-
adókul elfogadnia; vagy pedig tovább is érvényesekül 
t a r t a n d ó k azon igazságok, mellyeken az egész egyház 
és keresztény állam, mindenek fölött pedig a pápa-
ság , mint isteni kéz által örök időkre lerakott talap-
zaton nyugszik? 

Thouvenel ur, ő szentségének jan. 19-diki körle-
velét megczáfolni akarva, legnagyobb megütközését 
fejezi ki ,a romai udvarnak minden diplomatiai szo-
kásokróli állítólagos megfeledkezése' miatt; „egye-
nesen vallási térre vivén át egy olly kérdést, melly 
mindenekelőtt világi természetű." À minister szint-
olly őszinte, mint mély fájdalommal' látja, hogy : „a 
sz. a tya a papság lelkismeretére hivatkozik, és a hi-
vők buzgalmát egy olly ügy miatt kelti föl, melly-
nek tárgyalása haszonnal csupán a kormányok köz-
vetlen értekezése nyomán történhetik." Hiszen „való-
ban (?) nem arról van szó, hogy a pápa lelki hatalmán 
legkisebb sérelem ejtessék ; sem azon függetlenségen, 
mellyre szüksége van jogainak az ezek h a t á r a i 
közt leendő gyakorlatában. . . . Nem, bármit mond-
jon a pártszellem, melly nem fél a hitbuzgalom lát-
szatát negélyezni; nem, bármint erőködjenek, el 
akarva hitetni, hogy a hit érdekei forognak veszély-
ben: Istennek hála! ő szentsége kormánya, s a csá-
száré közt nincs egyébről, mint tisztán világi kér-
désről szó." 

Mindenekelőtt, a kath. hivőre nagyon visszásán 
kell hatnia , hogy egy Thouvenel meri a kath. vilá-
got arra tanítani akarni , mi tartozik, vagy nem tar-
tozik ama hit és egyház tana-, törvénye- s érdekei-
hez, mellynek csalhatlan tekintélyű hirdetője- s 
őréül épen az általa leczkézett hatalom rendeltetett 
Istentől. Avagy kinek fog a kath. hivő közönség, e 
tekintetben, inkább hitelt adhatni: Thouvenel-, és az 
általa képviselt kormánynak-e, vagy pedig az egész, 
nem csupán franczia püspöki kar, hanem kath. világ 
részvéte- s rokonérzelmével találkozó pápának; ki 
csak nem rég is olly erőteljesen fejezé ki azon vallá-
sos meggyőződést, mellyen, mint rendületlen kő-
szálon , az anyaszentegyház tekintélye, s az ezzel 

egybeforrott legszentebb érdeke, milliók üdve s bé-
kéje alapszik ? . . . Thouvenel fogja-e uj doctrinájával a 
hitöknek biztos irányt kereső milliókat, kiknek sze-
meik Romára függesztvék, megnyugtatni ? Jobban, 
mint a sz. a tyának, érett megfontolás, lelkismereté-
veli komoly számolás, a halál és Ítélet gondolatainak 
forró könyek közt és epedő szivvel, a kereszt lábá-
nál olly sokszor ismételt latolgatása után, kimondott 
szava, s nyugodt elhatározása? Minő biztosítékot 
képes nyújtani ő , a napoleoni politikának pár nap-
pal előbb felkapott eszköze, az iránt, hogy jobban 
tudja , mi függ össze , mi nem a religióval, a kath. 
hit- és erkölcstani rendszerrel, s mi van az egyház 
érdekeivel összecsatolva: mint az egyház feje, a pá-
pa; ki még nem is csak maga, s elszigetelten, ha-
nem a világ minden részeiből viszliangzó kath. ön-
tudat értelmében emel szót? 

Es Thouveuel mer IX. Piusnak utasítást adni 
azokra nézve, mik a hit és catholicismus javára s 
előnyére, vagy pedig ellenkezőleg, annak kárára 
szolgálnak! 0 meri mondani, hogy a kath. egyház 
évezredes jogain elkövetett sérelem, az egyház lát-
ható fejének szándékolt leigázása, és a napoleoni 
tervben kitűzött h a t á r o k közé szorítása, merőben 
„világi természetű", s a hit érdekeivel legkisebb ösz-
szeköttetésben sem levő , politikai kérdés ! Tehát IX. 
Pius az, ki vallási térre vitt át egy tisztán diploma-
tiai ügyet, és a kedélyeket fölizgatja; a népek lelkis-
meretére , s hitbuzgalmára hivatkozván (más szóval, 
fanatizálván őket) , olly ügy tárgyalása miatt, melly 
haszonnal (természetesen a franczia kormányra néz-
ve) , csak is olly kormányok közt tárgyaltathatik, 
minőket Cavour ésThouvenel képviselnek Azonban 
vannak ügyek , mellyeket sehol sem tárgyalhatni 
akár valódi haszonnal, akár becsülettel: és ezek kö-
zé tartozik az is (a jogtapodó kifosztás), mellyet 
Thouvenel olly örömest vonna azon forum elé, melly-
ben Garibaldi is szavazattal bir. 

Mi azt hiszszük, hogy a t u l a j d o n j o g szent-
sége soha sem lehet, semmiféle (jólelkű) kormányok 
közt alkudozás t á rgya ; tehát a kath. egyház fejének 
kisebb, vagy nagyobb erkölcsi kényszerítéssel járó ki-
fosztatása sem ; és hogy az ezen eljárás fölötti rosszaló 
ítélet kimondására, a hit és egyház nem csak fölhatal-
mazva, de egyenesen hivatva is van: következőleg 
az e miatt támasztott kérdés, v a l l á s i kérdés egy-
szersmind , még pedig „mindenekelőtt" az ; mennyi-
ben az igazság és elv, mindig előbbvaló a v i l á g , 
azaz : emberek gyakorlatánál, mellyel a politika ve-
sződik ; s mennyiben amaz igazság és elv hatása,kis-



—139 

sé tágasabb téren és tovább érvényes, mint a mu-
landóság szük körében, mellyre a gyakran olly szá-
nandó szerepet játszó diplomatiának rövidlátó böl-
cseségét szorítkozni látjuk. 

Atalában különös fogalmuk lehet Thouvenel-, és 
társainak arról, hogy mi tartozik a vallás körébe, 
mi nem. Ok azt hiszik (és e hitökben, fájdalom! so-
kan osztoznak), hogy csak ne hirdessen valamelly, 
az egyház által e , vagy ama zsinaton, e, vagy ama 
canonban kárhoztatott, nyilt eretnekséget: ugy jó 
katholikus maradhat az ember, s nem sérti az egyház 
és hit érdekeit, még ha ugy jár is el irányában, mint 
az olasz forradalom nagymestere, s papságot üldöző, 
templomokat profanáló, catholicismust guny tárgyá-
vá tevő hősei cselekesznek— Ok nem veszik észre, 
hogy épen a hitet, és pedig közvetlenül támadják meg, 
midőn az egyház által kárhoztatott, mivel erkölcsi-
leg rossz tet tet , e l v i l e g is helyeseltetni kivánják. 
Midőn ezt teszik, az igazságtalanságot, tehát abünt , 
(mert minden i g a z s á g t a l a n s á g bün, s abban áll 
ez utóbbinak lényege *), tekintélylyel akarják fel-
ruházni, az élet szabályozójává, s törvényévé tenni: 
mi nem egyéb, mint a tévtannak eretneki átalko-
dottsággal való hirdetése ; mellyet az egyház min-
denkor, mint hitelleni merényt kárhoztatott. A gya-
korlati rosszat, a tettekbeni vétséget, mint melly több-
nyire nem következetes akarása a rossznak,nem tekinti 
az egyház hittagadásnak ; mivel az illy bűnökbe esés 
rendesen emberi gyarlóságunk, értelem- és akarat-
bani gyengeségünk jele s eredménye : de ha valaki 
elvileg is helyeselni törekszik igazságtalan, tehát 
bűnös eljárását, ez által hit elleni vétket követ el, s 
még csak hitében sem mondhatja magát katholikus-
nak. A tolvaj vétkezik : de ha bűne csupán tudatlan-
ság*, vagy nem fékezett érzéki vágyakból ered, mint 
k a t h o l i k u s bűnös esik az érdemlett büntetés alá: 
azonban, ha ki a lopást szabad és nem tiltott dolog-
nak , talán még dicséretes erénynek is nyilvánitja, ki 
arra magát és másokat Proudhonként elvileg is fel-
szabadit: az hitét is megtagadott gonosztévő. Kath. 
meggyőződés mellett is lehetséges a botlás, a bűnbe 
esés; kath. férfi és nő is követhet el olly bűnt,melly 
miatt a házasságikötés szentsége szenved: de hitét csak 
az által tagadja meg, ha e kötés feloldhatóságát el-
vileg is kimondja. Ker. magzatok is követnek el tisz-

*) „Omnis i n i q u i t a s , p e c c a t u m est : et est pec-
catum ad mortem." (I. Ján. 5 , 17.) „Minden igazságtalanság 
bün", azt mondja az irás : még pedig a lélek halálát eszközlő. 
Ez tehát dogma; s az ennek ellenkezőjét hirdetni merő, meg-
tagadta hitét. 

teletlenséget szülőik iránt, lopnak, fájdalom ! és hazud-
nak, ölnek és paráználkodnak, tehát vétenek Isten sz. 
törvényei ellen : de hittagadókká csak az által lesznek, 
ha ezen dolgok tiltott voltát nem hiszik többé, s a 
ker. tannal ellenkező elveket állítanak föl szabályul. 

Az tehát jelenesetben a kérdés: valljon szabad-e 
elvül állítani föl bármelly törvényes fejedelem (te-
hát a pápa) elleni föllázadást; bármelly igazságosan 
szerzett birtok (tehát a pápai állam) jogtalan meg-
sértését; bármelly törvényes hatalom (tehát a sz.-
szék jogainak is) önkény tes megszorítását? És ha 
ezt minden keresztény, még inkább katholikus em-
ber, legalább a jogok- és kötelességekről ez ideig 
táplált fogalmak szerint, tiltottnak nyilvánit ja: nem 
fogja-e szükségkép a tévtanok által megveszteget-
tetni kivánt kath. hit- és erkölcstan érdekében, mint 
eretneki tant kárhoztatni az egyház ama tanítást, 
melly az igazságtalanságot elvileg helyeselni, s ek-
kép a kereszténységgel ellenkező hit- és erkölcsi 
rendszert akar a közéletbe behozni? Valljon teheti-e, 
minden személyes érdeket és közvetlen kárt mellőz-
ve is, a hit és erkölcsök tisztaságának megőrzésével, 
hivatásánál fogva megbízott egyházfő, hogy illy 
merényt közönyös, és a vallással semmi összefüg-
gésben nem levő dologul tekintsen: mellynek elinté-
zése legfolebb is a diplomatiai alkudozások tárgya 
lehet, mint merőben világi, s anyagi hasznokra vo-
natkozó napi kérdésé? 

Erkölcsi botlást, gyakorlati igazságtalanságot 
minden időben követhettek el egyesek, még birodal-
mak is, a nélkül, hogy azokat Thouvenel urnák nagy 
gonddal elő kellene számlálnia: azok nem bizonyí-
tanak semmit; a mi jog ellen , és igazságtalanul tör-
tént, az nem helyeselhető, akárki követte is el: de az 
egészen uj merény, és épen nem csupán politikai ügy, 
hogy az emberi gyarlóság balfogásai, mellyekért 
mindig bűnhődött a vétkes, az államéletnek minden 
ker. meggyőződést háttérbe szoritó maximáiul állít-
tassanak föl , és a társadalom moráljául egy , a ke-
resztényi tanítást gyökerestül elvető doctrina kiál-
tassék ki ; melly most , előlegesen, csak a pápa vi-
lági uralkodását szünteti meg, de szükségképeni kö-
vetkeztetés nyomán, minden keresztény eszmét, 
evangeliumi tant , kath. civilisatiót, egyházat és éle-
tet megsemmisitend. Az egyház, és ennek sz. kormá-
nya , megnyugszik az isteni gondviselés által rámért 
viszontagságokban, eszélyesen meg tud a meg nem 
változtatható, nem is emberek akaratától függő kö-
rülményekkel barátkozni, tűri a sokszor el nem há-
rítható bajok, háború s egyéb nvomorok követke-
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zéseit, mellyeket az emberek vétkes könnyelműsége, 
birvágya s daczoskodása sokszor előidéz, a nélkül, 
hogy rajtuk a későn érkezett megbánás segíteni tud-
na; köt tehát tolentinói békét is, hogy ezzel a na-
gyobb rosszat elhárítsa: de azoknak, kik magát a 
társadalom alapját támadják meg, kik nem elégesz-
nek meg az igazságtalanság elkövetésével, hanem 
ezt még helyeseltetni kívánják ; kik nem csak egy-
szerűen megsértik a jogot, hanem ennek létét is két-
ségbe vonják, sőt egyenesen tagadják ; kik nem az-
ért nem gátolják az igazságtalanságot, mert nem 
birják, hanem mert nem akarják akadályozni: a jog-
tapodó hatalom ezen períid kezelőinek, valamint en-
nekelőtte, ugy ezután is a kiközösítéssel felel: mint 
melly egyedüli büntetés azokra nézve, kik kath. hi-
töket megtagadják, nem gyarlóságból elkövetett vét-
ségeik , hanem az igazság és jog örök elveinek nyílt 
elvetése, és azokkal ellenkező tanok és rendszerek 
érvényesítése által. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , febr. 23-án. A főmagasságu bibornok-érsek és 

herczeg-primás , S c i t o v s z k y János ur ő eminentiája, kö-
vetkező főpásztori körlevelet bocsátott ki legújabban a főme-
gyebeli ft. papsághoz, és valamennyi hívekhez : 

,.Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! Quantopere 
Vobis, totique orbi catholico doleat, quod Summus Sacerdos, 
venerandum Ecclesiae Catholicae Caput, P i u s Papa IX. Pa-
ter Nostri amantissimus, amaritudine amarissima non tam 
afűciatur , quam pene conficiatur, Vobis, fratres , íiliique di-
lectissimi ! ex nostris aliorumque publicis scriptis et pagellis 
usque ad doloris acerbitatem notum est. Sed quis etiam sibi a 
lachrymis temperet , audiendo angustias animi, quibus Ponti-
fex Maximus iam plurium mensium decursu premitur ; et no-
vissime ad dimittendas spontanee Pontificias ditiones urgen-
ter provocatur ? — Immensitatem doloris sui, datis ad totius 
orbis Antistites sub 19-a mensis Januarii anni curr. litteris, 
sat superque exprimit, contestando : se id facere nec velle, 
nec posse ; — ditiones etenim liae non illius, sed Patrimonium 
S. Petri sunt , constituuntque proprietatem toto in Orbe chri-
stiano dispersorum, ducentenos milliones numerantium Ca-
tholicae Ecclesiae liliorum, qua ad regendam plena cum liber-
tate , et independentia tantarum animarum multitudinem in-
diget. — Epistolam banc Encyclicam Vobis in lingva verna-
cula liisce sub ./• adnectimus, ut parte ex una cognoscatis te-
nerrimum Beatissimi Patris affectum pro exhibito undique 
catholici Cleri et populi ob adflictionem suam compassionis 
sensu ; parte ex alia vero ad contestandam factis quoque in 
Patrem adhaesionem, qui anxius praestolatur : ,,u n d e v e-
n i a t a u x i l i u m s i b i", moveamini ! — Si quando verifica-
tum est illud: „ V o x p o p u l i v o x D e i " , impletur pro-
fecto magniûce his imprimis diebus , dum pro lenimine dolo-
ris Summi Antistitis quotidianis pagellis instruimur, quod 

non solum ad exemplum fldelium Jerosolymitanorum pro Pe-
tro, vinculis in carcere constricto, precantium, pro dignissimo 
Eiusdem Successore P i o IX. oratio flat sine intermissione ab 
universa Ecclesia ad Deum, sed admirabili plane aemulatione 
innumerae Ecclesiarum particularium provinciáé, parochiae, 
piae confraternitates, religiosae congregationes, devoti foe-
minei sexus consociationes et singillativae personae scripto 
exaratis super adflictione Capitis sui cordialis compassionis 
sensibus et turmatim ad aram Altissimi pro Pa t r e , necessita-
tes patiente , depositis subsidiis manifestent, nihil sibi esse 
antiquius, ac ut patiente uno membro compatiantur et ipsi 
qua membra. dum autem patitur Ipsum Caput, viribus unitis 
opere et sermone compassionem suam Urbi et Orbi notam 
faciant, taliterque in omnem terram exeat gernitus eorum, 
„ e t i n f i n e s O r b i s t e r r a e l u c t u s e o r u m" ! —• Fra-
tres et lilii Charissimi ! quid addam his , quidque loquar ? ! 
quando res ipsa periculi plena non tam loquitur, quam cla-
ma t , imo clamare non cessât : ut omnium humanorum respe-
ctuum obliti, P a t r e m n o s t r u m quantillacunque ope sal-
vare properemus. „ S i m u l t u m t i b i f u e r i t , a b u n d a n -
t e r t r i b u e , s i p a r u m , i l l u d l i b e n t e r i m p e r t i r i 
s t u d e"; dicit Dominus. — Si his boni cordis in Patrem te-
stimoniis de praegrandi malorum cumulo vix aliquid Vos re-
moturos existimatis, credatis oportet , multum admodum ac-
cessu vestro ad compactam efficiendam Catholicorum consen-
sionem collatum, et toti mundo exhibitum iri : quod Ecclesia 
Catliolica in Capite et membris eodem firmo iure proprietate 
temporalium gaudeat, quo quisquis demum se terrena possi-
dere persvasum tenet ; esse proinde sacrilegam rapinam , ini-
quitatem in coelum clamantem, auferre ditiones Romanas ab 
Eis, qui illas a decern et idtra saeculis, longiori profecto tem-
pore tenent, quam quiscunque Europae Potentatum sua possi-
deat. „ V a e t a l i a o p e r a n t i b u s ; — q u i a v i n d e x 
e r i t D o m i n u s d e h i s o m n i b u s " ! — Non moror hie 
in memóriám ea per summos apices revocare, quae Vos in 
annalibus Patriae Nostrae legisse non dubito; quippe quod 
nos, qua filii Ecclesiae Christi, eiusdem visibili in terris Ca-
piti vinculo obedientiae et reverentiae obstricti, etiam s p e-
c i a l i g r a t i t u d i n e pro temporalibus beneûciis Sedi Apo-
stolicae devincti simus. — Immensa sunt, ut alia taceam Cha-
rissimi ! — ilia subsidia, quibus Romani Pontifices ad chri-
stiani nominis hostes, Turcas a cervicibus nostris, a chara 
patria (quam magna ex parte duobus prope saeculis devasta-
bant , aras evertebant, Dioeceses Sacerdotibus evacuabant, 
fideles iugulabant, et florens Regnum in desertum redege-
rant) repellendos Antenatis nostris ultro et prompte per vi-
ces subveniebant. — En C l e m e n s VII. 400. millia flore-
norum, et 4. millia militum adhuc ante cladem ad Mohács 
Regi L u d o v i c o , — expost vero F e r d i n a n d o primo 
centum millia aureorum misit ; — huius in Pontificatu suces-
sor P a u l u s III. in bina cohorte 7000 armatorum statuit. 
Non minus beneflcus fuit in pressos liungaros S. P i u s V., 
dum in expensas belli M a x i m i l i a n o Regi quinquaginta 
millibus ducatorum succurrit. — Horum in nos multum adfli-
ctos largitatem accumulaturus C l e m e n s VII. decern millia 
armatorum nostris adiunxit. E t quanto non prosequamur grati 
animi sensu A l e x a n d r u m VII. Papam, qui septingentena 
millia aureorum ad reprimendos Turcas obtulit ; et quantis 
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prae caeteris non celebremus laudibus I n n o c e n t i u m XI., 
qui duos milliones de aureis ad Turcam a Vienna, Jaurino, 
Strigonio, Buda repellendum L e o p o l d o 1-mo sacrificavit! 
Librum oporteret scribere, ut in nos Sedis Apostolicae bene-
volentiam per omnes ramos et modos enumeremus; — ast 
sufficiant haec : quia et haec magna sunt, et in compatiente 
corde non possunt non vehemens relinquere desiderium, ut 
in tribulatione posito universali omnium Christianorum Patri 
ilia gratiarum contestatio tr ibuatur, quam beneliciorum per-
ceptorum deposcit magnitúdó. — Ex omnium horum intuitu 
factum fuisse concludo, quod complures de Clero et populo 
ad compassionis affectum erga Pat rem, periculis quam maxi-
mis expositum, factis contestandum, desiderio desideraverint 
scriptum condolentiale ad pedes Eius deponere, et numulis 
quoque, absque omni provocatione oblatis, suspiranti pro op-
portuno auxilio Patri subvenire. Ut his sponte currentibus — 
calcar addam, aliosque ad consectationem exemplo horum 
moveam, sequentia in Domino constituenda censui; l -o : Pro-
xima post receptas has currentales litteras Dominica, prae-
missa conveniente allocutione, Encyclica Beatissimi Patris ex 
Cathedra publicetur ; — eique continentiae harum Circula-
rium compendiose subiiciantur, eo subnexo: a) quod totus Or-
bis catholicus, — cuiusvis Regni incolae, — aemula quadam 
contentione satagant magna necessitate presso Beatissimo 
Patri pecuniaria oblata offerre, vel adminus contestandae 
compassionis causa nomina sua chartae inscribere, aut inscribi 
facere ; — b) quod conveniens sit, ut nos quoque hungari , et 
s inon simus provocati, sponte et prompte universo populo 
catholico nos iungamus, et pro bona voluntate unum alterumve 
numum offeramus. — 2-o : Oblata fieri poterunt vel asservato 
ut alias quoque fieri assolet, circa aram offertorio, vel in pi-
xidem ad medium Sanctuarii inter duos ardentes cereos cum 
Crucifixo depositam, vel alia accomoda ratione. Ubi autem 
observaretur populum ad subscribendas Condolentionales 
pronum esse, ipsa subscriptio Condolentionalium et conscrip-
tio utriusque sexus nominum (coram teste scripturae gnaro) 
fieri poterit in loco, quem Parochus opportunum censuerit. •— 
3-io : Post effluxum unius alteriusve hebdomadae quivis paro-
chus, a) oblata pecuniaria penes consignationem, — et b) plii-
lyras subscriptionum cum sua attestatione ad calcem ponenda 
VADiacono transponet, qui absque mora penes Elenchum 
parochiarum cum speciiicatione collectae summae, et catalo-
gum subscriptorum ad Cancellariam Primatialem promovebit, 
hinc indilate cum brevi Condolentiali epistola via Nunciatu-
rae Apostolicae Romam mittenda. Caeterum ne res haec sini-
stram progignat explicationem , repetitim declarandum erit : 
nullum ad haec facienda o b i i g a r i , actum esse a sola volun-
tate cuiusvis individui pendentem , — nec ullam unquam sub-
seque pariturum obligationem. — Super haec vero omnia ore-
mus ferventer et frequenter Charissimi ! ut Deus et Dominus 
noster inimicos S. Ecclesiae humiliare, — Summum eiusdem 
Pontiiicem de faucibus adversantium eripere, — Principibus 
veram concordiam et populo christiano pacem misericorditcr 
tribuere dignetur. Te rogamus, audi Nos ! Dabam Strigonii 
die 6-a Februarii 1860." Joannes Card. A.-Episcopus. 

— „Tudományos egyetemünk", irják a ,Budap. Hirlap'-
nak , „legközelebb visszanyert szabad választási jogánál fogva, 
tegnap (febr. 22-én) vette eszközlőbe akadémiai hatóságainak 

választás utjáni megujitását. A négy különböző tanulmányi 
karnál, a felsőbb megerősités föntartása mellett külön-külön 
végbement választások eredménye e következő : a hittani kar-
nál dékánná dr. M á r k f i Samu, prodékánná dr. P o 11 á k Já-
nos ; a jog- és államtudományi karnál dékánná dr. P a u l e r 
Tivadar , prodékánná dr. H a r u m Péter ; az orvos-sebészeti 
tanulmányi szaknál dékánná dr. S a u e r Ignácz, prodékánná 
pedig dr. R u p p Nep. János ; végre a bölcseleti karnál dé-
kánná dr. P e t z w a l l Otto választattak." (Utólagosan érte-
sülünk róla, hogy a bölcseleti karnál prodékánná dr. J e d l i k 
Ányos ur választatott meg az akadémiai tanács által.) 

— A v e s z p r é m i nmélt. püspök, R a n o l d e r János 
ur ő excellentiájának Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján 
kelt főpásztori levele következő : 

„Venerabili Clero Dioecesis Weszprimiensis Salutem et 
Divinam Benedictionem ! Magnis calamitatibus ac imminenti-
bus graviorum etiam malorum periculis occurrere satagentes, 
ad Omnipotentem Dominum exercituum superiori anno , ut 
par erat, vota nostra direximus , Eumque communibus etiam 
supplicationibus enixe precati sumus, ut afflictionem respici-
ens populi sui, iniquissimi liostis conatus reprimere dignetur. 
In his omnibus tamen non est aversus furor Eius, sed adhuc 
manus Eius extenta. Et quidem iudicia Domini vera; quis hoc 
nesciat ? At iudicium hoc abyssus tanta, ut non immerito pro-
nuncietur beatus, qui non fuerit scandalisatus in eo. Prius 
sangvis tamquam aqua in circuitu effusus, nunc dissidiorum 
fervor et studiose excitata discordiarum incendia, luctuosam 
deflagrantis Europae faciem ostendunt. Innovatus est dolor, 
non exterminatus; quia inundaverunt mala, et expertis pruinam 
irruit super nos nix. Arescimus atque tabescimus prae con-
fusione, quae supervenit universo orbi. Fraus et circumventio 
et violentia invaluere super terram. „Quasi liceat, quasi opor-
teat , sic unusquisque rapere fest inat , sicque peccatur quasi 
per ipsa peccata placeatur." (S. Cypr. adv. Demetr.) Anxiam 
imprimis sollicitudinem animis nostris ingerunt, quae in Italia 
in contemtum atque iniuriam Ecclesiasticae Dignitatis dictis, 
scriptis et factis. coniurata improborum vi quotidie attentan-
tur ; quae cum eiusmodi sint, ut prope nemini incomperta esse 
possint, supervacaneum duco, hie in praesens recensere. Haec 
tam acerba rerum publicarum in Italia conversio, iamque in 
apertam üdei et disciplinae Ecclesiae perniciem erupit; Ec-
clesiae namque auctoritas oppugnatur, imo in turpem Servi-
tuten! redigitur, Sacrae Sedis Apostolicae potestas contra ius 
et nefas divexatur , Episcoporum iura conculcantur, regimen 
cuiusque legitirnae potestatis labefactatur, mores in deterius 
prolabuntur, omnium demum iura* et proprietates evertuntur; 
quae quidem mala, hisque faventes perversae doctrinae, ductu 
auspicioque nonnullorum ex iis, qui summa tenent regnorum 
gubernacula, reliquam etiam Europae partem obruere minan-
tur. Atque illis, qui consilium fecerunt, ut raperent gloriam 
Domini, Patrimonium S. Pet r i , communi omnium catholico-
rum tutelae creditum, lapis est offensionis et petra scandali, 
spoliisque eiusdem omnis inhiat inexplebili aviditate rapaci-
tas : adeo, u t , mutato in brevi colore optimo, ilium ipsum, 
quem S. Sedes Apostolica accepit defensorem, sustineat nunc 
o p p u g n a t o r e m . Revelata est species indumenti inimicorum, et 
gyrus dentium notus. Illi quidem dudum iam detecti, imo et 
repetitis vicibus prostrati sunt , quorum animae in malis ob-
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stupuerunt, qui, arma ab eminus ostentantes, in perniciem S. 
Romanae Ecclesiae nunquam non conspirant, ut Italiae popu-
los a religione eatliolica, in qua plurimis nominibus Italiae 
salus, félicitas et gloria continetur, alienos reddant ; sed re-
centius manifesta facta sunt sensa sollicite antea simulata 
illorum etiam, qui, rugientes de excelso, aut sedentes in insi-
diis, de discordia et scissione se existimant fortiores ; qui 
specie pacis a pugnando revocant; qui diserti adversus iusti-
t iam, eruditi pro falsitate, truncum in manibus Romani 
Pontificis relinquere cupiunt impérium, ac légitima Illius 
venantur partim aperta vi, partim adulationibus vanis et falsis, 
nec piacere Uli contendunt exliibitione operis, in qua Veritas 
liquet dilectionis, sed stylo et lingva. Advolutam hisce in 
transsumto percipitis epistolam Encyclicam Sanctissimi Do-
mini nostri Pii Papae IX. ad omnes Patriarclias, Primates, 
Archiepiscopos et Episcopos, sub 19. Januarii 1860. dimissam, 
qua sensus animi sui denuo notissimos reddere cupit, quaeve 
ad nostram instructionem atque aedificationem omnino aptis-
sima est. — Pertransiit iam torrentem anima Beatissimi Patris ; 
ecce Eum nunc in medio aquae intolerabilis. Unum est, quod 
Eum absolvit, quod nempe egerit cum populis et principibus; 
ut possit dicere : quid vobis debui facere, et non feci ? Fuit 
namque refugïum oppressorum, miserorum spes, ultor scele-
rum, malorum metus, bonorum gloria, regum pater, legum mo-
derator , qui in adversa recentiorum temporum vicissitudine 
pro Apostoliéi ministerii officio nihil certe intentatum reliquit, 
quo cunctae christianae familiae, adeoque principum non minus 
quam populorum, bono consuleret, qui pia cuiusque generis 
instituta singulari vivificae caritatis studio fovit, quae sive ad 
religionis exercitia, sive ad educationem iuventutis, literas 
porro , artes et disciplinas rite excolendas comparata sunt. 
Attamen Dominus cum iratus fuerit, misericordiae recordatur, 
et miserationes Eius super omnia opera Eius. Propterea nos, 
quia causam Eius agimus, non timebimus, cum turbabitur terra 
et transferentur montes in cor maris. Glorietur inimicus quan-
tum vult, glorietur in malitia, quod potens est in iniquitate ; 
nostra autem virtus in infirmitate perilcitur. Ecclesia quando 
infirmatur, Pauli magisterio didicit esse potentior. (S. Ber-
nard. epist. 176.) Itaque si umquam alias, nunc certe summa 
animorum consensione, exemplo non minus quam verbo, te-
statam reddere debemus tenerrimam, quam Christi his in 
terris Vicarius iure sibi vindicat, pietatem ac filialem devo-
tionem. Nunc omni vigilantia, zelo, concordibus ac alacriori-
bus in dies studiis inimicorum hominum fallaciae detegendae, 
tela retundenda, impetus frangendi sunt, quo ingruenti rerum 
discrimini occurramus, vitia reprimamus et Ecclesiae repare-
mus ruinas. Nunc Sacerdotali virtute et constantia eo conni-
tendum est, ut non modo non deílciat, sed pulsis mentium 
tenebris, reviviscat potius fides ac christianae legis custodia, 
quo quidem modo miseriae et calamitates, in populos semper e 
peccatis redundantes, certo certius propulsabuntur. Quia vero 
omnis nostra contentio in irritum cadet, nisi sustentetur robore 
ex alto, assiduis gemitibus ac plena cum fiducia aures Divinae 
pulsemus Clementiae, ut confirmet nos spiritu principali ; ut 
Dominus, Qui exspectat dissimulatque usque adhuc, tardans 
fer ire , paratus ignoscere , misereatur tandem et parcat , Ec-
clesiamque suam ab omnibus adversitatibus eripiat, imo eam 
maioribus ubique terrarum triumphis augeat. Pergamus orare 

pro Beatissimo Pâtre Pio IX., ut vigeat apud Eum, prout et 
inconcussum viget , spei robur, erecta mens et immobilis vir-
tus , et nunquam non laeta patientia, et de Deo suo anima 
secura. „Vultus Illius super facientes mala. Timeat spiritum 
irae Eius, qui hominem non veretur ; timeat orationem, qui 
admonitionem contemnit. Cui irascitur Ille, Deum sibi iratum, 
non hominem putet. Qui Ilium non audierit, auditurum Deum, 
et contra se paveat." (S. Bernard, de Consid. Lib. 4. cap. 7.) 
Oremus porro pro principibus cliristianis, ut regnum eorum 
terrenum coelesti regno proficiat ; ut tribuat eis Deus, de 
Ecclesia Sancta bene mereri. Oremus, ne committant, ut Ec-
clesiae gloriosum Visibile Caput alienae potestati , seu alienae 
servituti ulla e parte subiiciatur, ut Cathedra S. Petri immi-
nuatur iis iuribus, quibus iustissimo titulo a seculis fruitur. 
Oremus,ut illi ipsi, qui Vicarium Judicis vivorum et mortuorum 
indicant, aliquando et seipsos iudicent, conscientiaeque suae la-
tebras intueantur, verum ne taceant, iustitiam ne abscondant; 
ut serio cogitent, non detractis, non oppugnatis, sed defensis, 
sed auctis potius Ecclesiae iuribus régna firmari, quaeque Eccle-
siae tribuuntur, Deo ipsitribui, quae contra eripiuntur, Deo eri-
pi, Ei nimirum, Qui Rex regum es t , Qui percussit iam reges 
magnós, Qui ipsas aliquando iudicaturus iustitias, iniuste iudi-
cata certe reiudicabit, Cuius tribunal Sanctus nunc appellat 
Pater. Oremus demum et pro populis Italiae, qui offensis 
summis Pontificibus nihil umquam valere, iisdem propitiis 
nihil unquam timere possunt, ut tribulationes quas patiuntur, 
Dominus respiciat, et iram indignationis suae clementer aver-
tat , utque errantes de errorum tenebris et vitiorum coeno 
emergant, incedantque per viam consiliorum Dei ; alioquin si 
caput eorum nubes tetigerit, et inter sidera coeli collocaverint 
nidum suum, quasi sterquilinium in fine perdentur. De ce-
tero cum optime noveritis Dilecti in Christo Filii ! imminentes 
S. Jeiunii Quadragesimalis dies ad id destinatos esse, ut lir-
mius adhaerentes Jesu Christo, Qui mortem vicit, nos e 
morte peccati ad vitám spirituálém resurgamus , ignemque 
divini amoris resuscitemus in cordibus nostris: tenete, quaeso, 
non obstantibus quibuscunque adversitatibus semitam rectam 
mandatorum Domini ; sectamini perennia sedium aeternarum 
lucra ; bonorum pietatem fovete, et longo etiam vitiorum 
liabitu depravatos ad salutarem poenitentiam excitate, ut 
fidelis populus crescat in scientia Dei, et in omni opere bono 
fructificet, et uberioribus coelestis gratiae auxiliis munitus a 
perversis inimicorum Ecclesiae doctrinis constantius abhor-
reat. Studete sacrosanctam Jeiunii Quadragesimalis discipli-
nam intactam conservare, exemploque etiam vestro laudare, 
circa quam, quod prioribus annis erat stabilitum, observetur. 
Gratia Vobis, misericordia et pax a Deo Pâtre nostro, et 
Domino Jesu Christo. Amen. Weszprimii, Festő Purificatio-
nis B. M. Virginis, 1860. Joannes m. p. Episcopus." 

— A mélt. és főtiszt, győri megyés-püspök ur által febr. 
8-án kibocsátott főpásztori körirat elckép hangzik (előre-
bocsáttatván ő szentségének jan. 19-én kelt apostoli kör-
levele) : 

.,E tenore praemissarum apostolicarum litterarum in-
telligimus , quam potente patrono ac fautore hostes Aposto-
licae Sedis glorientur. Is pro eo, ut nequissimos publicae pa-
cis et tranquillitatis in Italia turbatores compesceret, et con-
tra rebellium violentias ac insultus laesum in suis iuribus Sum-
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rnum Pontificem protegeret , hune ipsum potius provocat, ut 
dissidia componat, quae non seruit , ut pacem restituât, quam 
non turbavit, ut dexteram porrigat sacrilegis manibus, dila-
cerare volentibus patrimonium Ecclesiae, ut iuribus cedat non 
suis, et ad quae sarta tecta conservanda iurisiurandi religione 
obstringitur, verbo, ut victas det manus rebellibus, ultro nun-
cium mittendo antiquissimis ecclesiastici principatus provin-
ciis , et annuendo , ut illae in perfidiae proemium cédant illi 
in Italia prineipi, cuius regimen a decennio Ecclesiam vexât, 
eius et S. Sedis solemni etiam conventione firmata iura violât, 
omnia Summi Pontificis eatenus reclamantis monita spernit, 
nullisque parcit seu laboribus , seu sumtibus, nec ullas asper-
na tur , quantumlibet abiectas artes , ut Italiae populi primum 
quidem commoveantur, dein ad excutiendum legitimorum 
principum impérium, hosque ipsos depellendos inducantur, 
tandem vero ad illius unius principis proclamandam, expe-
tendamve dictaturam, velut omnis felicitatis ac libertatis por-
tum impellantur. Hinc metiamur impendentis Sedi Apostoli-
cae periculi magnitudinem : quippe cui non cum rebellibus 
dumtaxat , sed etiam cum horum fautoribus res est. Qui , si 
vires eorum spectes, ad inferendum gerendumve bellum com-
paratas, potentissimi sunt , si indolem, versipelles atque ad 
omnem partem versatiles, ut nunquam scias, quid serio, quid 
constanter ac ultimo velint, si denique ad principia respicias, 
formidolosos eos dixeris ; non enim aliam agendorum normarn 
habere aut nosse videntur, quam quod lubet, et qui eapro-
pter omnia, quae adusque firma perst i terunt , et sancte con-
servabantur iura ad placita sua exigunt, quibus quidquid non 
congruit, delendum aut immutandum censent, clamantes, 
prout vociferati sunt olim Judaei : „nos legem habemus, et se-
cundum legem nostram debet mori" Ceterum Ecclesia et 
S. Sedes alios iam vidit hostes. Nerones nempe illos, Domi-
tianos , Diocletianos , et qui his peiores, quia callidiores fue-
rant, Julianos: qui omnes qualem habuerint exitum, e Lactan-
tio 2) scimus ; dum e contrario in crucem acti piscatoris suc-
cessorum Sedes, gloriose magnificata est super cineribus mil-
lionum martyrum , quorum sanguine illi persecutores agrum 
Domini ad opulentissimam messem foecundaverunt, sed etiam 
super ruderibus superborum illorum palatiorum, unde iidem 
crudelissima sua décréta publicaverunt. Deferbuit quidem 
subin persecutorum furor , vix unquam tarnen diu pacatam 
intueri licuit Ecclesiam ; cum enim, donee in terris agit , mi-
litans si t , ita ab auctore suo divino regitur ac fovetur, ut 
semper liabeat hostes, adversus quos proelietur, sed quos 
etiam vincat; ut adversus ipsam quotidie vim faciant portae 
inferi, sed nunquam praevaleant. Descendunt quotidie plu-
viae, veniunt flumina, fiant venti, et irruunt in domum illam, 
et non cadet : fundata enim est super petram 3). „Obumbrari 
potest , deficere non potest," ait S. Ambrosius 4). „Supra pe-
tram fundata Ecclesia nulla tempestate concutitur, nullo 
turbine ventisque subvertitur", dicit S. Hieronymus 5) ; et ad-
dit causam : „quia Dominus Deus omnipotens, sive Dominus 
Deus eius , id est Ecclesiae, se facturum esse, pollicitus est : 
cuius promissio lex naturae est" 6). Ac ideo dubitare non licet, 
imo contra spem in spem certam erigi nos oportet, futurum 

») Joann. 19, 7. — 2) De Mortib. persecutor. — 3 j Matth. 7, 25. 
et 16, 18. — 4) Hexam. 1. 4. c. 2. - 5) In Isai. c. 4. v. 6. - 6) Com-
ment. in Amos. 1. 3. 

esse, ut haec etiam contra Summum Pontificem tam perfide, 
quam impie suscitata tempestas in Ecclesiae emolumentum, et 
S. Sedis Apostolicae triumphum cedat, cuius quidem vel ad-
usque laetissima intuemur specimina. Mox enim, atque clas-
sicum intonuerunt S. Sedis hostes, mox atque malevolae illo-
rum intentiones patuerunt , abs mora illis immensa Catholi-
corum multitudo solemniter contradixit, et sacrilegos ausus 
depraedari volentium S. Petri patrimonium, atro calculo nota-
vit. Sane vix aliquando clarius eluxit, ac hoc ipso tempore, 
quam sincere , quam fideliter populi catholici omnium regno-
rum visibili Ecclesiae Capiti adhaereant, quam infucata pie-
ta te , quam filiali reverentia Vicarium Christi prosequantur ; 
ut adeo vel his populorum catholicorum tam solemnibus ma-
nifestationibus ad meliora consilia ineunda impelli deberent 
hostes S. Sedis. Interim fieri potest , ut qui iustitiae amore 
non moventur, prudentiae quoque régulas insuper habeant, 
et praeattactis populorum catholicorum declarationibus in suo 
proposito magis obfirmentur, exemplum secuti Pharaonis, qui 
etsi splendidissima miracula conspexerit, parere tarnen iussis 
divinis noluit, et ingravatum est cor eius, et servorum illius, 
et induratum nimis 1). (Vége köv.) 

ESZTERGOM, böjtelő hava 20-án. Farsang van, vigad 
a világ : az egyház pedig Isten házába szólitja liiveit, és az 
igazi, mert örökkévaló {örömek kútfejét , a legméltóságosabb 
Oltári - szentséget mutatja fel az élvszomjas sziveknek 
Mintha azt hangoztatná ez által sz. Ágostonnal füleinkbe az 
egyház: „Hova mentek nyomorultak? a jó, mellyet kerestek, 
csak Jézusnál lelhető fel. Oh esztelen fiai a világnak, ti sze-
gény vak emberek ! kik annyira tapadtok e földhez, hova 
mentek kielégiteni szivetek vágyait? Jertek Jézushoz; mert 
csak ő, és kivüle senki sem képes sziveteket megnyugtatni, s 
megadni nektek azt, a mit kerestek." Ki-kinézek ablakomon, s 
örömtelten szemlélem a jövők-menők ajtatos seregét. Mintha 
csak méheket látnék kasuk körül repdesni. De hisz ott van 
szivünk királya, az ur Jézus : ugy illik, hogy gyermekei szí-
vesen mulassanak körében ; mert csak ő az igazi örömek méze, 
melly soha keserűvé nem válik : mig ellenben az, mit a világ 
nyújt, előbb-utóbb émelygést és undort szokott okozni. •— A 
szentegyházból térjünk a papnöveldébe Csak röviden tu-
datom t. szerk. úrral, hogy tiz évi fáradhatlan hivataloskodása 
után, tegnap vett bucsut növeldénktől nagys. és ft. M a j s c h 
Jakab kanonok ur ; melly alkalommal bemutatá egyszersmind 
a csak nem rég beigtatott kanonok-, nagys. és ft. Z a l k a 
János urban utódát, s egyúttal az egyháztörténelem tanárát ; 
ki a megoszolhatlan Szentháromság nevében vévén át a ház 
kormányát, s az egyházi pályára jelöltek nevelését, azon 
rövid, de mindent magába foglaló két szóban fej ezé ki életbe 
hozandó eljárási modorát: „ f o r t i t e r , et s v a v i t e r . " — 
Is ten, és a szeplőtelen Sziiz legyen minden törekvéseiben 
segitője az uj igazgató urnák ; az elbucsuzottnak pedig jutal-
mazója minden érdemeiért, mellyeket az egyházi ifjúság neve-
lése körül magának szerzett. Hittudományi igazgatóvá (Di-
rector studii Theologici) nagys. és ft. K e m p Mihály kanonok 
ur van ő főmagassága által kinevezve. 

— (TÁBORI PAPOK szükségeltetnek Erdélyben.) A 
es. kir. sorezredek létszámának uj szervezése következtében 

*) Exod. 9, 35. 
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az erdélyi püspöki megye, melly eddig öt ezredet tartozott 
tábori papokkal ellátni, még h á r o m tábori papnak kijelölé-
sére köteleztetvén, miután illy köteieztetésnek a megyében 
még mindig sajnosan érzett papok hiánya miatt megfelelni 
nem képes: fölkéretnek azon t. cz. egyházi férfiak, kik a ma-
gyar és német nyelvet birván, tábori lelkészi állomást elnyer-
ni óhajtanának, s illető egyházi hatóságuktól e végre enge-
délylyel vannak ellátva, hogy a kellő bizonyítványokkal ellá-
tandó kérelmeiket az erdélyi püspöki hivatalnak minél ha-
marább beküldjék. Károly-Feliérvártt, 1860-diki év Böjtelő-
hava 14-én. Az erdélyi püspöki hivatal. 

IRODALOM. 
,A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI TANULMÁNYO-

ZÁSA.' (Folyt.) 
,A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása' azonban 

egész folyamában, s a bizonyitékok egész sorával hazud-
tolja meg e csalóka megkülönböztetést. Kimutatja lehetet-
lenségét annak, hogy olly igazságok, mellyek ugyanazon 
czélra, tudnillik az emberiség erkölcsi kormányzására vitetnek, 
egymástól elütök legyenek. A religio-, s bölcsészeinek már ere-
dőtöknél szükségképen találkozuiok kell : s csak azon egy 
örök igazság lehetnek mindketten ; csupán két külön taní-
tási modorban előadatva. Mert hiszen ha csak minden kinyi-
latkoztatott igazságot, vagyis minden religiót félre nem ve-
tünk , meg kell vallani, miszerint a bölcsészeinek szükségkép 
csatlakoznia kell a religióhoz ; hogy valamint a hit az érte-
lemnek az isteni tekintély alapjáni megnyugvása, ugy a böl-
csészet is nem egyéb, mint ugyanazon értelemnek a hit mü-
ködésébeni fölemelkedése és tevékenysége. „Azonegyr anyá-
nak két gyermekei ők, mint szerző mondja, kiknek egyike 
anyja keblére tapad, mig a másik előtte játszik ; máskép: a 
bölcsészet nem más, mint a hit értelmezése A valódi böl-
csészet hivatása tehát abban áll, hogy a religiónak természe-
tes segéde legyen. A hit nekünk a végre adatott, hogy az 
általa tanított igazságok megértésére is elvezessen. Ugyan-
azért soha sem lehet hinni, hogy a valódi bölcsészet ellen-
tétben álljon a hittel , és hogy a jó bölcsészek máskép érez-
hessenek, mint a valódi keresztények." Azoknak, kik még e 
magasztos elveknek sem akarnak meghajolni, válaszolhatjuk, 
miszerint az ellenfélre a bizonyító okok csak bizonyos mérték-
ben hatnak, a többit maga az akarat és Isten viheti véghez. 
Akaratunk nem javulhat saját akaratunk közremunkálása nél-
kül : miként azt szerző a legnyomatékosabb indokokkal bebi-
zonyítja ; mi azonban nem lehetne ugy, ha a kétségtelen bi-
zonyságot rá lehetne erőtetni, a nélkül, hogy megszerzésé-
ben önmaga is részt venne. Innen következik, hogy ki a reli-
gioi igazságok fölött elmélkedni szokott, és azokat gyako-
rolja is, az lelkében a meggyőződést eszközlő elemeknek 
egész tömegét birja, miként szerző mondja : mellyek lelkétől 
el nem választhatók, sem rögtön nem közölhetők egy ollyan-
nal, ki velők régóta nem foglalkozék, és komolyan talán.nem 
is foglalkozott soha. Jelen korunkban hányan vannak, kik 

előtt a kereszténység nem egyéb, mint lehetetlen tényeken 
nyugvó képtelen állitások lánczolata : kik azonban még sem 
olvashatnák az evangéliumot elérzékenyüléssel vegyült bá-
mulat nélkül. Hasztalan fejtetik ki nekik a kereszténységnek 
a korral növekedő folyama, valamint prófétái, csudatételei, 
vértanúi, s virágzása Jézus Krisztus keresztje alatt , számta-
lan és páratlan jótéteményei, beillése az emberiség végzetei-
be, végre egész külső szerkezete e magas és mélységes épü-
letnek : gondolatuk mégis megveti ; mert nem Ízlelték meg a 
gyümölcsöt. E műben meg van nyitva a benső, melly az igaz-
ságot kézzelfogliatólag megérteti a szomjazó lélekkel. S eb-
ben áll e mü fontossága. Jelen korunkban, midőn a religio 
képes csak megadni lelkünknek a vigasztalást, a boldogság 
reményét és szenvedéseinkben a keresztényhez illő türelmet, 
az irántai kérdés minden egyéb kérdéseket elnyel,- s ezt védeni 
annyi, mint közvetve a politikai igényekkel együtt mindent 
tárgyalni s védeni. Hisz egy ostromolt várban a ház tűzhelye 
minden valamirevaló embernek a várfalakon van, miként már 
a régi világ legbölcsebb szónoka, Cicero (de natura Deorum) 
megmondá : „Küzdelmeink valóban oltárainkat, tűzhelyeinket, 
templomainkat, sőt magukat Romának falait is érdeklik, 
mellyeket főpapjaink jogosan nevezének szenteknek, kik a 
várost jobban megvédik a religio, mintsem a bástyák által." 
Mindazok, kik eddig a religió-ellenes tanulmányaikkal elfo-
gultakká tevék magukat a religio irányában, e könyvből meg-
tanulhatják, mikép kelljen keresniök a mélyebb és lelkisme-
retesebb tanulmányozásban előítéleteik helyreigazítását ; meg-
tanulhatják, miszerint a religio nem más, mint értelemmel 
párosult akaratunknak, vagyis szabad akaratunknak Isten 
iránti hódolata. (Vége köv.) 

10 frt a. é. 

Kegyes a d o m á n y o k : 
Jézus sz. gyermeksége társulatának : 

A krakováni plébánia híveinek részéről 
Pápa ő szentsége részére : 

Bécsből : a Pázmány-intézet t. növendékei . . 80 frt a. é. 
Krakovánból : nt. B i r ó c z y Ágoston plébános ur 

illy jeligével : 'Ao/tj tmvimv eqlv rj xaOoXixrj xni 
nyítt kxxi.tiuia (S. Epipli. adv. haer. L. I. c. 5.) 
,Ubi Petrus, ibi Ecclesia.' (S. Ambros. in Psalm. 
40. n. 30.) 18 frt a. é. 

T. B i r ó c z y János özvegye , szül. J a n i e s á d 
Anna asszonyság, illy jeligével : ,Vedd őt külö-
nös oltalmad alá királyok Királya , uraknak 
Ura!' . . . . . . . . 5 frank aranyb. 

Sz. István tiszteletére emeltetendő oltárra : 
Nt B i r ó c z y Ágoston, krakováni plébános ur . 5 frt a. é. 

V e s z p r é m i megyéből : a sz. Leopoldról 
czimzett liittéritői intézetnek : 
Boldogult K a v u 1 á k István , néhai veszprémi 

papnöveldei lelkiatya tömegéből . 42 frt a. é. 
,Mária-egylet' számára : 

Ft. C s u t o r János, veszprémi székes-egyliázi tiszt. 
kanonok, szili esperes és pleb. ur . . 1 0 frt 50 kr. a. é. 

Nt. H a i m a t János, tót-sz.-páli plébános ur . 5 „ 5 ,, „ ,, 

Összesen : 57 frt 55 kr. a. é. *) 

- ) Ez a d o m á n y o k a veszpréif t i e g j h á z i h a t ó s á g u t j á n , r ende l t e t é sük h e l y é r e k ü l d e t t e k . S z e r k . 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Rárolv. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Februarius 29. 17. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
K1ATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 k r . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Millyen olvasmányok illetik az egyhá-
ziakat? (Vége.) — A gyermek-seminariumokról. (Folytatás.) 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból. — 
Irodalom. 

Millyen olvasmányok illetik 
az egyháziakat? 

(Vége.) 

Pillantsunk egyet vissza a lefolyt olasz hábo-
rúra , s annak eredményére, Felsőolaszország jelen 
zilált forradalmi helyezetére. A higgadt észlelő azon-
nal és világosan átlátta a legigazságtalanabb hábo-
rúnak , melly a világot valaha megrendítette, leple-
zett végczélját, melly Austria s a pápa hatalmának 
megtörésében központosult. Minden őszinte kath. sziv 
megrázkódott a fölötti fájdalmában, hogy testvérek 
káinkodnak testvérök ellen, sőt közös atyánk életére 
is fenik tőreiket; kivivandott győzelmök dijául a 
nyert konczok fölött osztozandók. De a kor lelkétől 
megragályositott hírlapokban egészen más hang szó-
lalt föl. A forradalom szelleme ujjongva sivított föl 
minden legkisebb zugban Napoleon, és Garibaldi 
lettek a hősök, kikhez a történet még hasonlókat 
nem mutatott föl ; ők , a legbrutálisabb erőszak em-
berei, a szabadság (!) zászlóvivőiként üdvözöltetének 
mindünnen. Azoknak még olly gyalázatos, az igaz-
ság minden fogalmát megpirító kiáltványaik is égig 
magasztaltattak ; azok diadaláért feszengett minden 
toll. De az igaz ügy mellett férfias szót emelni, gyen-
g e , elfogult lélek jelének bélyegezteték. Főleg sz. 
a tyánkat , birodalmát, és annak intézményeit epés 
vonásokkal rajzolni, naponkinti mulaszthatlan fel-
adatuknak tárták. Meglepő hamis adatok koholása, 
lázitó hírek költése, és ezek hiányában becstelenitő 
adomák esztergályozása által buzogtak, a kath. anya-
szentegyház legfönségesb intézményének megdönté-
sére czélbavett gaz törekvéseiket igazolni. [Ama hal-
latlan profanatiók- és prostitutiókat, mellyek e dí-
szes forradalmi csőcselék mindennapi működését jel-
lemzék, bölcsek valának hallgatással mellőzni. Hogy 
némelly igazságszeretőbb olvasóik igényeit tekintet-

be venni, s ők valóban részrehajlatlanoknak lenni 
látszassanak, az ellenkező, tudnillik a pápa, s a töb-
bi jogos kormányok ügyállásáról is tőnek kényte-
lenségből némelly közleményeket, hogy szintén be-
lefáztak: de milly soványan ? milly eltorzítva, és el-
csavartan? Hogy az inkább guny, mint sem szolgálat 
volt az igazságnak; tízszeresen tultévénaz augsburgi 
közöns. újság csapodárságán, mellyről egykor Gör-
resa ,Hist.-pol. Blätter'-ben amúgy futólag elmésen 
jegyzé meg: „Die Welt soll diese steuerlose Politik, 
die auf vier Loth Gift ein viertel Loth Gegengift be-
reit hält , für ein Fortschreiten mit dem Geist der 
Zeit nehmen, während sie im Grunde nur Servilis-
mus mit dem Tages-Götzen ist" *). Valóságos iro-
dalmi kalózok, kik szived kincseire intézik papir vá-
raikból tol!-gyilkokkal kirohanásaikat. — A történet 
soha nem tagadott bizonyítványai szerint, a pápák 
annyiszor megmenték az európai társadalmat a végső 
elpusztulástól : mégis a mai polgárisultság szájongó 
zászlósainál nem tudnak lelni annyi kegyelmet, hogy 
védelmökre csak egy árva szót is szenteljenek; sőt 
lapjaik minden számában, ha talán nem is nyiltan, 
de bizonyára ott a fehér sorokban, értelmesen han-
goztatják egykori eldődeik engesztelhetlenül rivalgó 
kitörését: , C r u c i f i g e e u m ' ! Szemközt a világ e 
felbőszült rohamával, joggal kérdezhetné sz. atyánk : 
, M u l t a b o n a f e c i v o b i s c u m , p r o p t e r q u o d 
h ö r u m m e l a p i d a t i s ' ? — Valóban, hogy a föld 
untalan reng lábaink alat t , hogy ma a világ szeme-
láttára egész országrablások a szabadság neve alatt 
büntetlenül végbevitetnek, mindenekelőtt a sajtó fék-
telenségének tulajdonitandó. M a c h i a v e l l i nem is 
képzelheté magának, hogy erkölcstelen rendszeré-
nek egykori szóbeli ócsárlói, tényleg, és átalában 
mind tanitványivá lesznek, kik érdekök sugalma 
szerint számba véve erőhatalmukat, országfelforgató 
tatárjárást rendeznek. 

1) „Azt kivánják, hogy a világ e kormányvesztett poli-
tikát, melly négy lat m é r e g h e z e g y negyedlat ellenmérget ta r t 
készen, akkép vegye, mint a kor szelleméveli előhaladást ; 
holott valójában nem egyéb, mint a napi bálvány irányában 
tanusitott servilismus." 

17 U 
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Illy világosan kifejezett, s a kath. egyház iránt 
a kérlelhetlenségig gyűlöletes iránya mellett a saj-
tónak, lehetetlen, hogy az igazi katholikus tovább is 
olvasmányokkal foglalkodtassa szellemét, mellyek 
összeesküdtek kiirtására annak, a mi előtte legszen-
tebb ; s ha mindazáltal mégis az anyaszentegyház 
ostromlóinak zászlója alatt marad konokul, részesévé 
teszi magát a Szentlélek elleni bűnök harmadikának, 
„a m e g i s m e r t i g a z s á g e l l e n i t u s a k o d á s -
b a n " : ha talán nem is közvetlenül, de bizonyára 
közvetve; mennyiben az örök igazság ellen, elferdi-
tés , eltagadás és rágalmazás által , élet-halálra har-
czoló titanokat, irataik fizetése által gyámolítja, azok 
olvasása által pedig tanítványukká szegődik, és visz-
hangjokká alacsonyodik Sőt, átka levén az a go-
nosznak , hogy mindig csak gonoszat nemzzen, még 
a demagógia bitang proselytájává is korcsosulhat. 

Hogy az anyaszentegyház irodalmi ostromlói 
a ker. hit igáját nyakukról lerázták, és igy a Szent-
lélek jelenléte s kormánya az anyaszentegyházban is 
csak ábránd az ő magasra vont szemöldeik előtt, azt 
naponkinti irói terményeikkel szintúgy, valamint el-
pogányosult életökkel teszik nyilvánossá. Nekik ker. 
hit-igazságot csak hallani is, csömört, sokszor kese-
rűséget , sőt lázadást támaszt elszilajult keblökben. 
Ostromolva tehát a pápában az egyházat , a Szentlé-
lek ellen viaskodnak, ki malasztja által egészen a vi-
lág végezetéig vezérli azt; elszakadnak üdvök forrá-
sától, s a lelki vakság és megátalkodás bűnében kár-
hoznak el : mert abból föleszmélni makacs akarattal 
vonakodának. Hogy ezen, a Szentlélek ellen elszánt 
dühhel küszködő gőg fiait a megsértett Szentlélek 
malasztja végleg e lhagyja , minek következtében ők 
a lélek természeti, öntehetetlen állapotába saját vét-
kök által visszasülyednek : kitetszik ama naponkint 
fölmerülő sajnos tüneményből, miszerint ezen, Is-
tennel meghasonlott, s a dölyf hevétől magukon ki-
vül ragadott szellemek, le-fejjel fordítják az erkölcsi 
rendet ; a bünt erénynek magasztalva, ezt pedig bűn-
né alacsonyítva, s a botrányos logikát még botrá-
nyosabb élettel koronázva: s mindannyiszor dühös 
örömtől lángol fel arczuk, valahányszor az örök igaz-
ság ügyén kényök szerint sebet ejthetnek. 

Igy evez, talán öntudatlanul is , elvesztve az 
egyház delejtüjét, a közöny tátonya felé sok egy-
házi : könnyelmű olvasása által olly müveknek, mely-
lyek eleme, az Istent és egyházat üldöző álszabad-
ság chimaerája. Igy ju t az oktalan szárnyas, az eléje 
csalárdul hintett buzaszem fonalán a kelepczébe, hol 
nem sokára bőrével lakol falánk torkosságáért. Előbb 

csak fogalmaik zavarodnak meg a sok csillogó szó-
lam zaja által ; hovatovább azonban kath. öntudatuk 
annyira elhomályosul, kath. önérzetök annyira el-
tompul , hogy ők is már egy tárogatóba kezdenek 
fújni hitök és egyházukesküdtelleneivel. ,Quae con-
ventio Christi ad Belial'? Minek e botor kaczérkodás 
a felforgatás, és erőszak embereivel ? Egy ker. meg-
győződéssel biró férfiúnak, mindenek fölött tehát az 
egyházinak, valam int semmi érdeke, ugy semmi remé-
nye sem lehet a forradalomban. Háladatlan egy vadál-
lat az: megmarja a kezet, melly czirógatja, s legelőbb 
is azt falja föl, ki abrakot dobott eléje. Hogy inkább 
távolról vegyük a bizonylatot, tanú rá Olaszország, 
hol némelly eltántorodott hebehurgyás egyházi, egé-
szen nekifeszült karokkal úszott a lázadás folyamá-
val: de íme, a hullámok még le sem csillapodtak, és 
Garibaldi máris, rettentő okulásul mindazoknak, kik 
még eszmélni tudnak, világra kiszóló hangon hirdeti 
a vigasztaló (?) véritéletet: „hogy m i n d e n em-
b e r az u t c z a i k ö v e z e t h e z n y ú l j o n . . . e 
f e k e t e r u h á s n y o m o r u l t k é p m u t a t ó k o n 
b o s s z ú t á l l a n i . " Ki a demagógiának, hacsak hi-
zelgésből is , tömjénez, végre is annak kalodájába 
kerül. Semmi kaczérkodás tehát a kereszt fiának a 
kereszt üldözőivel. Ha nyújtanak is hébekorba vala-
mit az irodalmi téren, a mi nekünk színleg kedvezni 
látszik, csak tévedésből elhullott forgács az; vagy 
inkább enyves csal-étek, hogy a lengve rüpkedő ma-
dár tolla ráragadjon ; mire nézve már a költő meg-
éneklé az ovó szabályt : ,T i m e o D a n a o s 1 etc. 

Vajha egyetlen egyházi, s átalában egyetlen 
kath. embernek se lepnék el ezentúl asztalát irói el-
meszülemények, mellyek elvből, és kiszámított terv 
szerint, hitének és egyházának aláásására irányoz-
vák *). Vajha papnöveldéinkben e tekintetből ezen-

1) Épen midőn e sorokat már bezárám, olvasom egy 
utánozásra méltó nyilvánulását a föléledt kath. közszellemnek. 
Az ,Oest. Volksíreund' ez évi 33-ik száma szerint, a w i e s e n -
t h a l i esperesi kerület papsága Badenben, jan. 17-én tartott 
tanácskozmányában következő végzéseket hozott : „1) Köte-
lezzük magunkat, hogy naptárainkat és hírlapjainkat a ta-
nácskozmány átalános többsége Ítéletének alávetjük ; s annak 
a fölötti határozását, ha valljon azok a kath. egyházhoz el-
lenségesekül tekintendők-e, vagy sem ? elfogadjuk. 2) Lekö-
telezzük magunkat előre , papi becsületünkre , hogy ezentúl 
sem naptár t , sem hirlapot nem tartandunk, mellyeket a 
tanácskozmány többsége egyházellenesekül nyilatkoztat ki. 
3) Ellenséges indulatu iratokul a kath. egyház iránt, a tanács-
kozmány ezeket bélyegzi.. . ." ( I t t megneveztetnek a kiküszö-
bölt naptárak és lapok.) Lehetne, sőt kellene nálunk is illyes-
mit lendíteni : a tér ugyancsak tágas, valamerre csak tekin-
tünk. Bár üdvözölhetnék minél hamarább fölvirradtát azon 
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tul szigorúbb felügyelet uralkodnék; hogy az esz-
mék után lelkendezve kapkodó, s elvek harczában 
tusakodó sarjadzó csemetéi az egyházi rendnek, ne 
vesztegettessenek meg ollyatén olvasmányok által, 
mellyek hivatásukkal homlokegyenest ellenkeznek : 
ollyatén lapok, regények, bölcsészeti, vagy törté-
nelmi müvek ál tal , mellyek az isteniek iránti izletet 
elfanyaritván , szellemöket megmérgezik, s ábrándo-
zókká, dölyfösök-, az anyagiak és testiek után ási-
tozókká, és sima világfiakká teszik őket. Minden vi-
lági kelléket teljes mértékben föl fogtál lelni ben-
nük: csak Krisztus evangéliumának, és keresztének 
tudományát és szellemét nem. Mert a hévvel fölka-
rolt , idegen zamatu müvek olvasása, hogy az egy-
ház nyelvén szóljak : „impedit gustum et fructum 
studiorum theologiae et disciplinae seminaristicae." 
Innen ama csömörletes ellankadás a sz. tudományok 
tanulmányozásában; innen a renitentia és zúgolódás 
az intézetbeli fegyelem igája ellen; s az unalom, és 
elégületlenség visszataszító komor vonalmai méláz-
nak ábrázatán. Az egyház drága költségen egy ma-
gával meghasonlott, zordon lelkű bérenczet nevelt 
föl. Mint tolvaj, kinek kebele telve tilos áruval, csem-
pészi be magát az illyen az Ur szentélyébe ; a két-
szinüség csókjával illeti, Judásként , Isten oltárát, s 
a magasból kénytelen-kelletlen gépies lelketlenség-
gel fogja tördelni meghamisított hangokban az igét; 
egész lényében szakasztott képmását tüntetvén föl 
ama halvány üstökösöknek, kikről a kaján költő el-
zengé: „Derne lucrum, Superos" etc. — E sajnos 
gondolatok villantak föl lelkemben, midőn tavai bi-
zonyos seminarium növendékei kérkedő hangon kon-
gatták be a magyar hazát : hány illyen, meg amoly-
lyan lap jár az ő tanteremeikbe *). A nagy contrast 
azonnal első tekintetre felötlött a vizsga szemnek azon 
arányban, melly szerint a komoly és hivatásos la-
pok ugy viszonylottak a h iu , ledér, és hivatáselle-
niekhez, mint 1 — 5-hez; következőleg az anomal ol-
vasmányok batása öt fokkal nyomta alább.az egy-
házias képzés szellemének hévmérőjét: vagyis az 
egyházi érzelem és gondolkozás némi kis szinporá-
nak megszerzése mellett, a test és világ csalóka igé-

napnak, midőn a magyar kath. ember megszűnik drága pén-
zével űzetni saját házának gyujtogatóit. Az alesperesi tekin-
tély itt sokat végbevihetne. 

*) De még a divatlapok képtalányainak megoldásából 
származott dicsőséget is sokkal gyermekesebbnek tartjuk, 
hogy sem örülni tudnánk ama készségen, mellyel a rebusok 
szerencsés megfejtői némelly papnöveldéből, magukat or-
szágszerte ollyanokul hirdettetni sietnek, kik e, vagy ama, nem 
nekik való lapot szorgalmasan olvassák. S z e r k. 

nyeinek áldozták fel képességeik javát. Meglehet, e 
visszás arány még másutt is illy sötét árnyékot vet 
a növendékek olvasmányainak, és közvetve képezé-
söknek szellemére. Koromban sem volt sokkal job-
ban fegyelmezve a papnevelés ezen egyik előkelő 
tényezője. Pedig megmérhetlen horderejű, hogy mi-
nő szellemi táplálékkal barátkozik meg a növendék 
tanuló korában. Mert az ezen olvasottságból elsajá-
tított eszmék- és elvekben, áldást, vagy átkot visz 
ki magával a gyakorlati életpályára. Bár az illető 
felügyelők olly lelkismeretes gondot fordítanának 
minden növeldében az olvasmányi tá rgyakra , hogy 
az ifjak fejlődésnek indult szellemét semmi idegen, 
botrányos eszme meg ne fertőztetné ! Hivatásos mü-
vek , főleg remek kath. irók olvasása által tisztulnak 
fogalmaik , szilárdul meggyőződésök, megnyugszik 
és fölüdül benső örömében szivök, lángolóbbak lesz-
nek hitök és egyházuk szerelmében, serényebbek 
hivatásuk szereinek fölkarolásában, s a mi legfőbb, 
buzgóbbak életöknek evangeliumszerüsitésében. 

Az egy kath. igazságon kivül nincs más valódi, 
és csalhatlan igazság a földön. A mi más téren az 
igazság szine alatt szemfényvesztősködik, csak sá-
padt vetélárnya annak : bolygó lidérczfény, melly 
ámit, és vonz maga felé; de midőn szivedhez akarod, 
mint gonddal föllelt kincsedet, szorítani, gúnyos ha-
hoták közt enyészik el előled a légbe, mellyből szü-
lemlett. Balga, ki a világosság szeplőtelen fényét él-
delhetvén , mégis a homály ködképei után kapkod. 
A catholicismus, az isteni szeretetnek e csudateljes 
intézménye, a malaszt ereje által örökös összekötte-
tésben van Istennel, az igazság apadhatlan forrásá-
val; s annak sérületlen birtokában mindenkorra fe-
dezve a Szentlélek szárnyai által ugy a becsempészni, 
mint a kilopni vágyó tolvajok pajzánsága ellen. Mig 
az iró tollát e kath. igazság érzete vezérli, az igaz-
ság hirnöke az: őt hallgatván, bizonyosan az igaz-
ság tulajdonába jutsz ; de ki annak örök fényétől lá-
zas indulatból elpártol, az a tév ezerszálu szövedé-
kébe bonyolódik, s ábrándok és mesék délibábjainak 
átalkodott hitében öli meg lelkét. Vajha legalább élte 
alkonyának végperczében ragyogna fel előtte egyet-
len sugára az elvesztett igazságnak ! Ovólag hangza-
nak a lélekbóditó olvasmányok hínárjába tántorodott 
keresztények felész. Pálnak (a galataiakhoz irt lev.) 
szavai : „Currebatis bene, quis vos impedivit veri-
tati non obedire?" Mindazon lap és könyv tehát 
örökre száműzve legyen asztalainktól, melly a kath. 
anyaszentegyház szellemébe ütközik. Sárdy. 
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A gyerinek-semiiiariumokról. 
(Folytatás.) 

• Továbbá mi következik a gyermek-semina-
riumok hiányából? Sok, különben jó fiu, nem ismeri 
meg a papi hivatás méltóságát és kegyelmét : pedig 
a seminariumi élet sikeres forgására nélkülözhetlen 
kellék, miszerint a flu kegyelemnek ismerje állását, 
s ez által törekedjék hivatását hálás szivvel mivel-
ni 1) ; különben az egész élet formaság lesz. Ollykor, 
mielőtt a seminariumba juthatna, rakonczátlan ifjak 
társaságába vegyül a szülői kezek alól kikerült diák: 
és ritka az a sz. Szaniszló, ki idősebb, konok testvé-
reineküklözését erkölcsi szilárdsága kifejtésére hasz-
nálja. Máskor a hivatás lehangolása idegenszerű, 
éretlen foglalkozások által (például költészetnek hi-
vot t , éretlen zagyvalék-gondolatokból férczeit vers-
faragás által) történik. Ollykor a fiúnak ledér olvas-
mányhoz szokott ize annyira megromlik, miszerint 
nincs az az erkölcsi és értelmi ok, melly őt köddel 
borított eszének e maszlagától megmentse : maga az 
őrködő felügyelet is csak képmutatóvá teszi ; s annál 
veszélyesebben hat r á , mert az atyai gondoskodó 
szeretetben csak bálványainak lerontóját nézi. Innen 
az illy egyéniségnél az alattomos levelezés, könyv-
küldés, titkolódzó suttogás, és a kellő ismeretek 
megszerzésének elhanyagolása. J a j azon intézetnek, 
hol csak egy, vagy két illy félszeg lélek is lappang; 
melly elegendő , saját határozatlansága által a jóra-
való törekvést sokakban akadályozni. Az egészben 
persze az a nyomorúság veleje, miszerint az illy 
egyén a szentély falai közt képtelenség-, és önma-
gávali ellenkezésben él. Bent lakik a seminariumban : 
de vágyai-, s elméjében a szünnapi élveken baran-
gol, vagy pedig olly dolgokon,mellyekről elöljárója 
előtt világért sem mer szólni. Majd a külső foglalko-
zás szerint, majd gondolatai nyomán, (s illy ellentét-
ben) élni nem iszonyodván, mivé lehet egykor a szen-
tély szolgái között? Ha az illy egyéniség, talán a 
szükség tekintetéből, társai mellett még vezetői minő-
ségben nyer alkalmazást : ugy az illy testületben hasz-
talan az elöljárók megfeszitettfigyelme és szorgalma; 
mert ez elismerést, fogékonyságot nem találva, czélt 
nem ér. Kérdezzük meg a lelkes lelkipásztorokat, kik-
nek bizalmasabb körében tölti el az illy fiu a szün-
időt, milly gondolkozást nyilvánítanak szavai, tet-
tei , nyilatkozatai, barátaival tett szóváltása : és látni 
fogjuk a h iányt , mellyet a gyermek-seminariumok 
nélkülözése okoz. 

]) Scldör (fordításban), III. 100 lap. 

E nélkülözés egyik következése az is, miszerint 
az ismeretek növekedő szaporodtával nem jár kar-
öltve a jámborság gyarapítására szánt törekvés. Fél-
szeg ember minden helyzetben ügyetlen, a papságra 
egészen alkalmatlan. Tudomány és jámborság nél-
kül semmit sem ér a pap. E kellékeknek, habár az 
egyéniségek külön hajlama, törekvése szerint nem 
épen egyenlőknek, de minden papban szoros viszony-
ban kell állniok. Milly viszony várható azon ifjúban, 
ki az ajtatosság hajnaléveiben az életjámborság szük-
séges elemeivel csak annyiban találkozott, hogy egy-
párszor éven át átesett a gyónáson, meghallgatta 
ollykor a szent misét, s talán még reggel és estve 
valahogy imádkozni is talált. Minél korábban, minél 
szorosabb viszonyba hozatik az értelmi, s hitbeli elő-
menetel: annál életrevalóbb pappá válik a fiu. — Elis-
merjük azon tiszteletre méltó törekvést, mellyel ha-
zánk tübb iskoláiban, főleg hol még szerzetes, vagy 
egyházi kezek működnek, a körülményekhez képest 
lehetőleg előmozdittatik a jámborság érdeke : ámde 
e törekvés az ujabb idők körülményei által annyira 
korlátoztatik, miszerint a gyermek-seminariumok 
hiányát épen nem pótolja. Ennek bebizonyítására, sok 
egyéb okok mellőzésével, legyen szabad azon egy-
szerű tapasztalati igazságot fölemlíteni, miszerint az 
iskolai előkészítésnek minden tökéletességei mellett 
is iszonyú köz marad a seminarium faláig; melly 
hézag pótlására csak a gyermek-seminarium szolgál. 
Kérdezzük meg azon érdemes férfiakat, kik jelenleg 
gyermek-tanitással foglalkoznak : mit vélnek az iránt, 
valljon a tanulási éveket bevégzett itjat egyátalán 
alkalmasnak vélik-e ar ra , hogy rögtön Theologiára 
lépjen ? És bizonynyal azt fogják, mit a tapasztalás 
álli t , mondani : miszerint arra nem volt egyenesen 
számolva, hogy a fiu kezök alól közvetlen Dogma-
ticára menjen ; és azért olly előismereteket nélkülöz, 
mellyek hiánya miatt vagy elmegy minden kedve 
magától, a terhes pályától, vagy óriási erőködéssel 
is csak kevésre mehet. Már pedig tudvalevő dolog 
minden nevelők előtt, miszerint a hézagos nevelés-, 
és tanításnál alig van nagyobb akadály a nevelés 
czéljának elérésében. Erőtetni a dolgot nem lehet. A 
túlterhelés magát bosszulja meg. Hamarjában nagy-
jából egy-kétlapos bevezetéssel sem lehet ollyköny-
nyen bedugni az üreget , mellyet a gondolkozás-, és 
elv-tan hiánya okoz. Innét van, hogy a félszegséget, 
mellyet egynémelly ifjú magával hoz, némikép to-
vább kell folytatni; s a fokozatos haladás és követ-
kezetes nevelés kárával , sokat el kell nézni, vagyis 
menni hagyni a dolgot, a mint mehet. E hézag és 
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átmeneti ugrás befolyása behat mindazon évekre, 
mellyeket az ifjú a seminarium falai között tölt; és 
nem ritkán megesik, hogy akkor szeretné a fiút az 
előljáró kezdőnek, mikor már bevégzi a pályát 
Igen jó volna első évinek; de már a kézrátétel órái 
ütnek. Most lehetne már épiteni azon lelkület-, és is-
meretekre, mellyeket megszerzett; most már tud 
bizni elöljárójában ; most már van annyi belátása, 
hogy neki kizárólag hivatásának mivelésén kell dol-
goznia; most már elismeri, hogy Isten vele nagy ir-
galmat te t t , midőn a papságra meghívta; most már 
nem gépiesen, hanem lélekből forgolódik : de most 
ezen, az elhatározásnak hajnalára eszmélt egyént 
útnak kell ereszteni ; s olly útnak, mellyen annyi az 
incselkedés, olly sok az alkalom, olly különfélék 
a körülmények; mellyen olly sok függ az if jú pap 
példájától, olly döntő az állhatatosság, olly nagy 
fontosságú javak vannak a kérdésben ! Olly útnak, 
mellyre itt még olly rögtöni az átmenet. Csudálkoz-
nak néha a jó lelkipásztorok, miszerint egynémelly 
segédeik bizonyos foglalkozásokban olly gyarló 
ügyességet tanúsítanak: noha a főpásztorok a semi-
nariumokat őrszemmel kisérik ; noha az elöljárók 
kötelességeiket lelkismeretesen teljesítik; noha a nö-
vendékek részéről sem hiányzik az akarat , és igye-
k e z e t — De azonnal megszűnik csudálkozásuk, ha 
meggondolják : milly sok olly ismeretekkel birtak 
ők növendék korukban, mellyeket most a növen-
déknek pótlólag kell előterjeszteni, s mellyek miatt 
jelesebb eredményt a l e g j ó z a n a b b f á r a d o z á s 
s e m állithat elő. 

Azonban, hogy a gyermek-seminariumok hiá-
nyából eredő bajok némellyikét még bárcsak néhány 
szóval is érintsük, legyen elegendő, fölemlíteni, mi-
szerint annak, hogy az ismeretekkel az erkölcsi mi-
velődés párhuzamosan nem halad; annak, hogy az 
if jú néha a hivatás kegyelmét kegyelemnek nem 
nézi; annak, hogy néha a szentségek vételéhez 
nincs ize ; annak, hogy néha mérges ledérségek ol-
vasásához ragad; annak, hogy a mostani deák nem 
kis-papnak való, vagyis hogy a Theologiára héza-
gos az átmenet ; annak, hogy a kis-papnak a pappá 
léteihez most négy év nagyon szűken elég; annak, 
hogy a seminariumokból az életbe való átmenet né-
melly egyénekre nézve igen is rögtöni; annak,hogy 
a seminariumot egynémelly ifjú zaklató formaságok 
tárházának nézi, hogy a theologiai tudományokra 
kevés szorgalmat fordit , hogy a nevelés előmeneté-
hez annyira szükséges készséget, lelkismeretességet, 
őszinteséget, alázatosságot nélkülözi; annak , hogy 

a seminariumokban az elöljárók és növendékek közt 
néha választó-fal támad, melly egy részről a bizo-
dalmat, más részről a teljes nyíltságot (mi nélkül 
nevelni sikeresen nem lehet) gátolja ; annak , hogy 
az elszánt törekvés helyett néha a puszta törvény-
szerűség látható; annak, hogy a seminariumbani 
tartózkodást nem minden if jú számolja élete legbol-
dogabb órái közé; annak,hogy némelly iíju olly ter-
hesen válik meg a szünnapi reminiscentiáktól, és só-
várogva vágyakodik egy ujabb szünidő gyáva élvei 
után ; annak, hogy az egyháznak szolgálatára néha 
félig készült egyén kerül , hogy a férfias határozott-
ság biztosítékaival nem minden egyén látja el ma-
gá t , hogy néha az elöljárók jobb szeretnének nem 
lenni o t t , a hol kérdeztetik: ,scis ne ilium esse di-
gnum' ? — mind ennek, és sok másnak főbb oka a 
gyermek-seminariumok hiányában fekszik. 

Nem akarjuk mondani, hogy a gyermek-semi-
nariumok csudákat mivelnek : értjük, hogy gyermek-
seminarium nélkül is voltak jó papok ; azt is tudjuk, 
hogy velők minden hiány az egyházi nevelésből ki 
nem vész : de annyit a tapasztalásból bizonyosnak 
ismerünk, miszerint szembetűnő a különbség olly 
papok közt , kik gyermek-éveiktől szívták a szen-
télynek éltető levegőjét, és azok közt, kik illy sze-
rencsében részesülhetni nem voltak képesek. Nem kell 
Olaszországba menni, hol a seminariumon kivül és 
belül növekedő papjelöltek különbsége nagyon is 
szembetűnő ; nem kell Francziaországba fáradni, hol 
a határozott jellem, mellyet a jelen körülmények-
ben is olly szilárdan gyakorol a papság, nagy rész-
ben a hosszú, fáradságos jó nevelés szüleménye; nem 
kell, a rövid előkészítés után felavatott nem-egyesült 
papságot fólemliteni ; nézzünk szét hazánkban : és 
azon tapasztalásra j u tunk , hogy azon megyék, azon 
főpásztorok örvendenek jelesebb remények fölött, 
mellyekben a gyermek-seminariumok voltaképen, 
vagy legalább pótolva fönállnak 1). Azonban bizo-
nyos marad, miszerint a gyermek-seminariumok csak 
olly mértékben üdvösek, a milly mértékben ügye-
sek czéljokat megfejteni. De ez a kérdés nem hoz-
zánk tartozik. Ez a főpásztorok gondja ; a mi kevés 
hozzánk való, arról még egy-két szót. (Folyt, köv.) 

r) Benső öröm fogja el az egyházának virágzását szivén 
viselő papot, midőn a győri kis-seminariumba néz. A jelöltek 
a deákság színét képezik, és az egyházi-élet szelleme (aláza-
tosság, engedelmesség, igaz ajtatosság) napi táplálékuk. A 
nagyszombati, nagyváradi, temesvári illyféle intézetek szinte 
áldásosak. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Őos . kir. Apostoli Fölsége f. évi februáj- 15-clikén kelt legfel-

sőbb elhatározásánál f o g v a , Z á h o r a János tiszteletbeli kanonokot, 
esperest, és német-lipcsei plébánost, az egyház és iskola körül öt -
ven év folyta alatt tanúsított érdemteljes működésének elisineréseül, 
koronás arany érdemkereszttel méltóztatott legkegyelmesebben föl-
diszitni. (W. Z.) 

PEST, febr. 27-én. A nmélt. és főtiszt, egri érsek ur ő 
excellentiája szinte adakozásra szólitja föl febr. 18-án, 215. 
sz. alatt kibocsátott körlevelében, a főmegye t. papságát, vele 
a sz. atya iránti fiúi részvétet tanúsítandó. A körlevél tar-
talma ez : 

„Admodum Reverende VADiacone et Paroche ! Nullus 
utique dubitare possum, singulis apprime cognitum esse affli-
ctum iniuriosumque statum Summi Pontificis, in quem male-
sanorum versutiis et intentatis depraedationibus coniectus 
est. Provinciis, quae dominio Sedis Apostolicae subsunt, per 
malevolos rebelles cuncta iura divina et humana conculcantes 
occupatis, et sub iugo eorum gementibus, nunc Sanctissimus 
Pater omni etiam modo privatus est , quo rebus suis eoarcta-
tis subvenire possit. Tristem h une et afflictum statum Summi 
Ecclesiae Patris omnes Veri bonique Ecclesiae filii proprium 
effecerunt, eertatimque symbolas suas conferre festinant : ut 
sortem eiusdem sublevent. Non licet proin nos quoque segni-
ores esse, etenim Ecclesia Ilungarica semper semet dignam 
esse filiam Matris Ecclesiae Romanae testata est. Itaque sin-
gulos Curatores animarum non tam provoco, quam invito , ut 
collatis pro suo zelo et facultatibus in gremio D i s t r i c t u u m 

suorum symbolis , has quantum licuerit oeyus ad me seu per 
districtuales VADiaconos, seu singulus privative promoveat. 
Puto vero , ut circumstantiae tulerint, licebit hic et illic lide-
les quoque provocare, ut in subsidio hoc partem capiant. Sint 
enim qualescunque exiguae summulae, in unum tarnen colle-
ctae, maiorem efficient. Cetera Paternam et AEppalem im-
pertiens Benedictionem sincera cum propensione maneo  
Agriae, die 18-a Februarii, 1860. addictus in Christo Pa-
ter etc." 

— (A mélt. és főtiszt, győri megyés-püspök ur febr. 8-diki 
körlevelének vége.) „Quodsi publicarum pagellarum relationi-
bus fides habenda si t , tantum abest, ut hostes S. Sedis a pro-
posito suo se dimoveri patiantur, ut potius adesse tempus 
existiment, illud tandem in eflectum deducendi Quamobrem 
multae futurae sunt tribulationes iustorum, imprimis vero 
Summi Pontificis, utpote prae ceteris ad ictum destinati. 
Ipsi Ilii, qui Summum Catholicae Ecclesiae Pastorem non 
alio iure ditionibus suis privare possunt, quam quo praedo 
armatus inermem aggreditur, ac despoliat, ipsi inquam dicere 
veriti non sunt , tanto eundem fortiorem futurum , quanto ar-
ctiores inter limites constrictus fuerit S. Sedis temporalis 
prineipatus. Experientur itaque fortitudinem Summi Pontifi-
cis , quam ille non suis spoliatoribus debebit, sed Deo, cuius 
in terris vices gerit ; Deo illi, qui appendit tribus digitis mo-
lem terrae '), et est solus potens, Rex Regum, et Dominus 
dominantium '0- Quam invicto animo, et quanta cum forti-
tudine causam, et iura Ecclesiae suaeque Sedis tueri ac pro-
pugnare velit Sanctissimus Dominus noster, ipse in praelau-

J) Isai. 40, 12. — J) l. Tim. 6, 15. 

datis Encyclicis Litteris indieavit; declarando paratum se esse 
ad ponendam animam pro iuribus illis. Magna est, et non sine 
causa, in Galliis hodiedum etiam auetoritas Meldensium olim 
Episcopi, Jacobi Benigni Bossuet, qua libenter abutuntur 
illi, qui Summi Pontificis iura vellicant ; utinam haec ex illius 
panegyrico de S. Thoma Cantuar. sèrmone excerpta attende-
rent : „Mira iniquitas, quae exuvias fert de Ecclesia, regum 
Regi desponsata, quia inermis et peregrina. Deus causam eius 
suseipiet, inexorabilis vindex in eos, qui in arcain eius foederis 

manum audent inferre 0 reges, omnia Deo dicata, vestro 
sint tuta patrocinio: non solum personae, sed loca et bona, 
eius impendenda servitio. Heliodori mementote, et brachii. quo 
attritus fuit , qui attriverat bona templo commendata. Quanto 
ergo magis bona observanda sunt , non solum Ecclesiis com-
mendata , sed tradita." Quae de Patrimonio S. Petri eiusque 
raptoribus perinde valere, quis in dubium vocare ausit? — 
Illud autem unum a nobis Beatissimus Pater postulat, u t 
iustissimam Ecclesiae et Apostolicae Sedis causam, pro qua 
defendenda ipse ad arenam descendere cogitur, in precibus 
nostris Deo commendemus, utque exaudiamur in auxilio op-
portuno, intercessionem Immaculatae Dei Grenetricis et 0 0 . 
SS. imploremus. Ad preces pro Summo Pontifice ad Deum 
dirigendas hac vice Vos excitare nolo VV. FF. et FF., quia 
supervacaneum esse existimo ea repetere , quae scopo hoc 
identidem a me disposita sunt , a Vobis vero, et parochianis 
vestris ad amussim executioni maneipantur. Hodie ad con-
flanda materialia subsidia pro Sanctissimo Domino Nostro 
Vos, et curae vestrae creditos Ecclesiae Catholicae lllios ex-
citare ac provocare volui. In universo propemodum catholico 
orbe sic dicti denarii S. Petri colliguntur, et Summo Pontifici, 
ceu filialis in eundem pietatis et actuosae caritatis dona offe-
runtur ; utpote qui indigentiis non suae personae, sed digni-
tatis, officii et Ecclesiae aliter in hac temporum calamitate oc-
currere nequit , quando nimirum dimidia pars pontificiarum 
ditionum sub rebellium potestate ac iugo gemit , qui proven-
tus aerarii publici in perversos suos fines dissipant, imo ipsum 
aerarium novis in dies oneribus gravant. Ne quid autem dis-
simulare videar, ad notitiam vestram liisce perfero, quaepiam 
subsidia pecuniaria vestro ac fidelium huius Dioecesis no-
mine praedicto scopo a me iam fuisse impensa. Totam 
nimirum pecuniae summám, pro occurrentibus Ecclesiarum 
necessitatibus tegendis anno superiore in Dioecesi colle-
ctam, atque Seminarii mei minoris superiorum ac alum-
norum piis symbolis adauctam, quaeve taliter 740 fl. a. v. 
effecit, additis 60 caesareis, et 1 pontificio aureis ad Nuncia-
turam Apostolicam, quae Vindobonae es t , transposui. — Pro-
vocanti autem mihi Vos ad conferendas colligendasque pi-
as symbolas pro praesentibus indigentiis Sedis Apostolicae, 
versantur prae oculis grandia ilia subsidia, et bénéficia, qui-
bus Summi Pontiíices patriam nostram omni quidem tempore, 
sed tunc imprimis prosecuti sunt , dum illam in discrimine 
positam scirent Sane nihil non egerunt Summi Ecclesiae 
Antistites, ut immanissimi, eoque tempore etiam valentissimi 
christiani nominis hostes, Turcae, a finibus Hungáriáé abige-
rentur , et postquam maiore eius parte potiti fuissent, inde 
eiicerentur, et patria nostra pristinae libertati restitueretur. 
Asserti veritatem splendidissima comprobant facta historica. 
Dum Turcae 1456. Belgrado imminerent, arcem illam suba-
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cturi, ac dein Hungáriám sub iugum suum missuri, omnes 
quidem Europae principes ad periculi magnitudinem reflexi, 
atque ad ferendam opem provocati fuere ; nemo tamen pre-
ter Summum Pontiíicem laboranti patriae nostrae succurrit. 
Callisto III. tribuendum, quod Joannes Capistranus ingentem 
crucesignatorum manum collegerit, atque cum fortissimi He-
rois Joannis de Hunyad copiis coniunxerit ; qui hoc auxilio, 
precibus porro, consiliisque sancti viri adiutus, celeberrimam 
de Turcis reportavit victoriam ; in cuius perennem memóriám 
idem Pontifex festum Transíigurationis Domini, per univer-
sam Ecclesiam celebrandum instituit '). Idem Callistus III. 
paucos post victoriam hanc relatam dies deíuncto Joanni de 
Hunyad, in S. Petri Basilica cum frequentissimo Cardinalium 
Collegio iusta persolvit, eumque honorificentissime chri-
stianae fidei defensoris titulo insignivit. Mathiae Corvino 
Regi amplissima a Summis Pontiücibus tributa fuere ad bel-
lum gerendum subsidia, de quibus Bonfinius loquitur 2) : 
„Cardinei patres quin que et quadraginta aureum millia (a Pio 
II. interea defuncto huic scopo destinata) Christophoro duci, 
quae in pontificia arca repererant, dedere, ut ea Mathiae 
adversus Turcas acerrime pugnanti mitteret. Id a duce per-
quam diligenter factum." Et paulo post prosequitur : „A Pon-
tifice, patribusque apostolicis benigne responsum (Mathiae 
legatis), Sacro-Sancti Collegii decreto sancitum, ut quinqua-
ginta quotannis aureum millia in Hungáriám mitterentur, quae 
annos multos persoluta sunt." A. 1471. Paulus II. submitten-
dos iussit eidem Mathiae Regi benedictum ensem et pileum, 
nec non octodecim mille aureos 3). Sixtus IV. pari studio 
Hungáriám, eiusque Regem Mathiam prosecutus, larga sub-
sidia ad gerendum bellum non promisit tantum, sed etiam 
praestitit, e suo nimirum Italiaeque principum aerario conflata 
aureorum bis centum millia 4). Eandem Summorum Pontifi-
cum munificam liberalitatem Rex Uladislaus II. expertus est-

Quidnam ille a Leone X. a. 1515. acceperit subsidii bellici, ex 
ipsius pontificis ad Regem exaratis litteris innotescit. „Cum, 
inquit, et reipublicae Ch ristianae dignitas , et tui regni atque 
populorum salus in eo mihi versari hoc tempore maxime vide-
re tu r , si certa in Illyrico atque Croatia municipia Turcis ex-
posita, loci natura satis ad resistendum idonea, etiam liomi-

num opibus , atque praesidiis munirentur, procuratoribus 
meis mandavi, ut earn curam susciperent, eoque se confer-
ren t , quam celerrime fieri posset. Eis magnum tritici nume-
rum, magnum liordei illo comportandum iussi dari, pulvisque 
perfecti ad tormenta implenda libras mille, sulphuris praete-
rea libras decies mille , salis nitri quinquies mille, quibus ex 
rebus pulvis, si esset opus, confici posset ; tormentorum varii 
generis aliquot : atque iis quidem rebus omnibus curatae pe-
cuniae adieci numos aureos vicies centum Te autem ma-
gnopere hortor, ut quam ad Te pecuniam ex reipublicae 
aerario sum missurus, quae quidem erit ad vicies mille aure-
orum liumum, eius multo maximam insumas partem illis in 
locis, et municipiis et firmandis, et communiendis." Ludovico 
II. Regi submissa a Summis Pontificibus per vices subsidia a 
Greorgio Pray 5) computata summám 400,000 il. adaequant. 
Sod missis etiam copiis auxilio fuere Pontifices Patriae no-

') Baron, in Annot. ad Martyr. Roman. Spondanus ad Ii. a. Pia-
tina in vita Callisti III. P. — Decad. IV. L. 1. — 3) V. Pray Annal. 
Tom. IV. L. 1. - *) Idem Annal. Tom. IV. L. Tl. - 5) Annal. Tom. V. L. II. 

strae. In clade ad Mohács pontificios'quoque milites gloriosam 
oppetiisse mortem, testis est Is tvánfy, scribens : „Ex pe-
ditibus, quorum 14 millia fuere , vix bis mille evasere, ob-
scurae noctis beneficio , ac effusissimo imbre, qui post fugám 
coelo delapsus fuit, protecti. Inter quos Annibal Cyprius pon-
tificiarum pedestrium copiarum ductor, pernici usus equo, 
amissis suis omnibus profugit." Post cladem ad Mohács ean-
dem , imo maiorem adhuc cum sollicitudinem, tum beneficen-
tiam erga Patriam nostram contestati sunt Summi Pontifices. 
Clemens VII., qui iam Ludovico II. ampla suppeditavit subsi-
dia, Ferdinando I. a. 1532. centum mille aureos promisit, ac 
etiam exsolvendos iussit 2) ; qua pecunia conducti fuere 8000 
milites contra Turcas pugnaturi, sub ducibus Paulo Bakics, et 
Valentino Török. Paulus III. a. 1542. sub fortissimo duce 
Alexandro Vitellio 3000 italicos milites ad exercitum Fer-
dinandi I. expedivit 3) ; qui ad recuperandam Regni Me-
tropolim Budam fortiter incubuerunt, sed aliunde non adiuti, 
re infecta redire cogebantur. Insequente anno 4000 pedites 
pontificii constitere pro Regni defensione ad Posonium ; quo-
rum stipendia ab Angelo Medicaeo, pontificio thesaurario 
dependebantur. Maximiiianus Rex plures principes Europae 
ad ferendas sibi suppetias contra Turcas vix responso ab iis 
obtento provocavit : a solo Pontifice S. Pio V. impetravit 
50,000 il. auri, et auxiliares copias ; que dum Leonidas noster 
Nicolaus Zrínyi ad Szigethvár cum Solimanno decertaret, ad 
Ovarinum castra metabantur sub ducibus Alphonso Castaldo 
et Comité Cavriani. Clemens VIII. a. 1595. 10,000 partim 
équités, partim pedites milites in Hungáriám ire iussit sub 
cognato suo Aldobrandino, fortissimo lieroe ; quibus copiis 
auctus caes. reg. exercitus Strigonium e manibus Turcarum 
eripuit, sed et Vissegradum revindicavit. Status et Ordines 
Regni e Comitiis 1596. grates persolverunt Summo pontifici 
tam pro auxiliaribus copiis, quam pro menstruo 30,000 scuta-
torum bellico subsidio. „Nihil nobis, scribunt illi, antiquius 
habendum esse censuimus, quam ut débitas immortalesque 
Beatitudini Vestrae pro singularibus in nos et patriam hanc 
nostram, in extremo fortunae cardine nutantem beneficiis 

gratias ageremus Non fuit ullus mortalium repertus, qui 
post imperatoriae Maiestatis, et S. R. I. subsidia desperatis 
rebus nostris, maioribus, quam Tua Beatitudo praesto fuisset 
auxiliis. Nam praeter ingentem pecuniarum vim, et alia Tuae ' 
Beatitudinis in nos collata bénéficia, opportune admodum 
aestate proxima eiusdem in Hungáriám venit exercitus, quo 
reliquis Suae Maiestatis copiis adiuncto, Strigonium et Visse-
gradum sunt recuperata. Utinam autem ea temporum vigeret 
félicitas, et eo loco res nostrae positae essent, quo Tuae Bea-
titudini et Sanctae Sedi Apostolicae pares his meritis gratias 
r e f e r r e l i c e r e t " 4 ) . Alexander VII. Pontifex nihil non egit, 
ut Hungaria a iugo Turcarum liberaretur ; a 1664. bene arma-
tos milites suos auxilio contra hostes in Patria nostra adesse 
voluit, et nervum belli 700,000 aureis auxit 5). Innocentius 
XI. autem, quo Pontificatum tenente , et Vindobona ab acer-
rima Muhametis IV. obsidione liberata, et Buda nostra post 
146 annorum captivitatem recuperata fui t , felicissimum hunc 
armorum caes. regiorum cursum magnifico duorum millionum 

') L. VIII. - V . etiam Heltay, Krön. 2. p. — 2) Pray, Annal. 
Tom. V. L. III. IV. — 3 ) Istvánfy, L. XV. — Katona, T. 27 .— 
s ) Kazy, T. III. 
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aureorum subsidio efficaciter promovit. Possem ulterius adhuc 
texere seriem beneficiorum, a S. Sede Apostolica Patriae 
nostrae collatorum, sed vel adusque prolata abunde compro-
bant , Summos Pntifices semper velut maximos , munificentis-
simosque benefactores semet exliibuisse, nosque Sedi Apo-
stolicae perenni gratitudine devinctos esse. Agite VV. FF. et 
FF. vel minimam huius ofFicii partem persolvamus, nostris et 
a curae nostrae creditis iidelibus collectis symbolis ostenda-
mus, quod prava molimina, Sedis Apostolicae, imo ipsius Ec-
clesiae Catholicae patrimonium diripere volentium execremur 
et aversemur, quod sacrilegos huiusmodi ausus reprobemus, 
quodque iam nunc, quantum in nobis, ad subveniendum prae-
sentissimis Sanctissimi Domini Nostri indigentiis promti pa-
rative simus. Habetis in tenoribus harum litterarum argumen-
tum sermonis, quem ad parochianos vestros dirigatis, illosque 
exemplo etiam catliolici populi aliorum regnorum ad obulos 
suos pro iustissimae causae defensione cito ac hilari animo 
offerendos provocetis : „hilarem enim datorem diligit Deus", 
inquit S. Paulus ]) ; et „bis da t , qui cito dat", fert adagium. 
Proposui autem accuratam consignationem symbolarum in 
qualibet parochia colligendarum adornare ; u t Beatissimo Pa-
tri innotescat, quomodo iilii illius , in hac Dioecesi pro Jesu 
Christi in terris Vicario animati sint. Proximo ab his perce-
ptis die Dominico collectam praedicto scopo fieri parochianis 
vestris indicite, et collatas pias symbolas abs mora ad Officium 
meum transponite. Jaurini, die 8. Februarii. 1860." 

E G E R , febr. 18-án. A megújult kath. hitélet fáján, mint 
legszebb reményekre feljogositó virágot üdvözöljük a vallásos 
és ajtatos társulatokat, mellyek üdvös hatását föl nem is-
merni lehetetlen. Egy hazai czél könnyebb valósitása, gazda-
ságaink jobb rendezése és előmozdítása véget t , társulatot 
szoktunk alapítani : kicsoda vehetné tehát rossz néven, ha a 
ker. erények buzgóbb gyakorlása és lelkünk örök üdvének 
munkálása véget t , a vallásos társulatokat egész lélekkel föl-
karoljuk, pártoljuk, és tehetségünk szerint előmozdítani 
igyekszünk ? A vallásos társulatok csak vallásos kebelben ta-
lálhatván tápot , és éltető nedvet: méltán ugy tekinthetjük 
tehát azokat, mint kath. hitéletünk hévmérőit. Egykor, mi-
dőn a hivek egyek valának az imádságban, a vallásos társu-
latoknak nem volt olly kor-igényelte jelentőségök, mint ma : de 
szükség sem volt annyira rájok. Mi óhaj t juk, bár mielőbb 
ujolag föl virulna e kor : de mig találkoznak keresztény ka-
tholikusok, kik vallási kötelességeik iránt hidegek, és azok 
teljesítésében hanyagok : addig mindig fogunk pártolni olly 
társulatot, mellynek tagjai a ker. kath. erények pontos és 
buzgó teljesítését tűzték ki czéljokul. Városunkban, valamint 
egész megyénkben, leginkább díszlik az ,Élő-rózsa' nevezetű 
szent olvasó-társulat, ugy szinte a boldogs. Szűz szeplőtelen 
fogantatásáról nevezett , és keleti hitrokonaink fölsegélésére 
alakult egyletek. A kath. legény-egylet most van alakulóban. 
Adja Isten szent kegyelmét, hogy a hitélet e virágai minél 
gazdagabb gyümölcsöket teremjenek ! — 

E G E R , febr. 19-én. Az e g y h á z - t ö r t é n e l e m nem 
csak igen fontos segédtudományát és egyik ágát teszi az ala-
pos tlieologiai miveltség- és tudományosságnak: hanem biztos 
kalauzul is szolgál az élet tömkelegében. Különösen a küzdel-

') II. Cor. 9 , 7. 

mek és szenvedések közepette, az egyház sorsán és jövőjén 
aggódó kebleknek vigaszt, a jogai mellett küzdőknek pedig 
erőt és kitartást kölcsönöz. És e tekintetben talán soha sem 
vala nagyobb szükség, egyházunk történetének tanulmányo-
zása , mint napjainkban. Ugyanazért sietek t. fiatal paptár-
saim, és általuk a kath. olvasó közönség figyelmét ujolag föl-
hívni A l z o g egyetemes egyház-történelme magyar fordítá-
sára ; mellynek h a r m a d i k kötete már szinte sajtó alatt 
van *). A munka jelességéről, melly a német eredetiben, már 
több kiadást é r t , szólni fölösleges. Mi egyedül azt jegyezzük 
meg, miszerint az egész munkára 4 fr t 20 krjával még foly-
vást elfogadtatik az előfizetés. A magyar irodalomban ez hal-
latlan olcsóság. A megjelent I. és II. kötet 55 ivet tartalmaz, 
nagy nyolczadrészben ; a III. majdnem 40 ívre fog terjedni. 
Hogy a tisztelt forditó ur e munkával, melly a maga nemé-
ben egyetlen, magyar egyházirodalmunkat gazdagithatja, azt 
egyedül a magyar egyházi irodalom pártolásában kifáradhat-
lan nagyméltóságú kegyelmes főpásztorunk kegyességének 
köszöni; ki hogy az egyház ügyét előmozdítsa, s leginkább a 
latin nyelvben kevésbbé jártas ifjú kath. nemzedék részére, a 
félszeg, és gyakran rossz akaratú s egyházellenes történelmi 
munkák özönében, egy tiszta forrást biztosítson, saját részé-
ről , nem csupán buzdítással, hanem tetemes költséggel is já-
rul a kiadáshoz. Sz. 

I R O D A L O M . 
,A LEGFÖLSÉGESEBB OLTÁRI - SZENTSÉG folytonos 

imádására, és a szegény templomok fölszerelésére Pesten 
alakult anyatársulatnak alapszabályai. Pes t , I860.' — 16-r. 
32 1. Ára , fűzve: 10 kr. a. é. (Kapható a társulat igazga-
tója-, s bizottmányi tagjainál és terjesztőinél; kiknél a sze-
gényebb egyleti tagok ingyen kapják e könyvecskét.) 

Hogy e jámbor egylet édes hazánkban minél inkább 
el ter jedjen, bővebben ismertetjük meg alapszabályait. Az 1. 
§. a társulat keletkeztét adja; melly, e lapok mult félévi 35-ik 
számában majdnem teljesen közöltetett. E czikk szivünk leg-
forróbb vágyával öszhangzó eme szavakkal záródik : „A hő pár-
tolás , mellyre társulatunk széles e hazában talál , félreismer-
lietlen tanújele, hogy a sz. ügy, mellyet czéljaul kitűzött, 
Istennek tetsző. Vajha ezt hazánk minden fiai és leányai az 
isteni kegyelem hivó szózatának vennék, melly őket szeretet-

*) Ez örvendetes tudósítás hilietőieg meg fogja nyugtatni azon 
t. felszólalót i s , ki a ,Polit. Újdonságok' ez évi 7-dik számában, 108. 1. 
egy nyilt ,felliivás'-ban tesz iránta kérdést, hogy : ,miért marad el 
Alzog egyháztörténetének igért fordítása', és követeli e munkát ; „ne-
hogy az általunk i m á d o t t irodalom kárát vallja." Mi ugyan az illy 
hasznos olvasmány utáni vágyat csak dicsérni tudjuk : de e vágyat, az 
egyház történelmében nem épen idegen, s Alzog szellemével a már 
megjelent kötetek olvasása után megismerkedhetett katholikusnak, 
fő leg , ha még pap is , egészen más szókkal lehetne s kellene kifejezni. 
Mi a földieknek ez istenitését egy nemkatliolikus tekintélyes egyéniség 
nyilatkozatában sem tudtuk elnézni : annál kevésbbé tehetjük , hogy 
hitsorsosainknál, és egyházias ügyben, szó nélkül hagyjunk olly nyel-
vet , melly csak az általunk már megrótt bálványozás-, vagy szerelem-
kóros , hitlen ábrándozásé lehet. Mi csupán Istent imádjuk : kivüle sen-
kit és semmit : még lia ezerszer kedvesebb volna is , mint maga azon 
irodalom, melly iránti nem meddő szeretetünk tanusitására valamit azt 
mi is csak tettünk ; ugy hogy irántai vonzalmunk felől alig ha lehet 
kétség : de melly soha sem fog azért imádássá válni. S z e r k. 



teljesen fölhívja, hogy a legfölségesebb Oltári-szentségben 
jelenlevő Jézus dicsősége melletti buzgolkodókhoz csatlakozza-
nak !" A 2-ik g.-ban a társulat szervezetével ismerkedünk meg. 
Ebből megemlítjük : a) Hogy a társulat, hatásköréül (a sze-
gény templomok fölszerelését illetőleg) Magyarországot, a 
szerb vajdaságot és temesi bánságot tűzte ki magának, b) 
Hogy működése teljesen független minden más, Magyaror-
szág határain kivül levő társulattól : lia azonban Magyaror-
szág határain belül több anyatársulat keletkeznék, mi igen 
óhajtandó, ugy ezek a náluk benyújtott folyamodványok felől 
egymást közösen értesitendik. c) Hogy az egy helyben létező 
tagok ílók-társulatot képeznek, melly az anyatársulat elnök-
asszonyának vezetése alatt áll. d) Hogy a fiók-társulatok fő-
terjesztőjök által havonkint jelentik az anyatársulatnak az 
ujonan bejegyzett tagok neveit és imádás óráit; hogy igy 
ezek a bucsuengedményekben részesülhessenek, e) Hogy a 
hol még terjesztők nem léteznek, ott a szövetkező tagok ne-
veiket, lakásukat, és az imádásnak általuk választott napját 
és órá já t , valamint kegyes adományaikat, a társulat igazgató-
jának, vagy tollvivőjének küldik be. A 3-ik §. a társulat rend-
szabályait adja. A lapunkban már közlöttekhez, főleg a vidé-
kiek kedveért , az imaórát illetőleg fölvilágositásul jónak ta-
láljuk megemliteni : miszerint nem a hétnek, hanem a hónak 
napjait kell kitűzni ; tehát nem a hó első, vagy második va-
sárnapját , vagy hétfőjét stb., hanem a hó első, vagy 2-ik stb. 
napját ; minthogy a társulat föladata, a hó, s igy az év minden 
napját imádkozókkal betölteni — E czikknek még eddig nem 
közlött pontjai ezek : „8. A társulat föladatában fekszik, hogy 
a tagok a legfölségesebb Oltári-szentségben jelenlevő urunk 
Istenünknek minden adandó alkalommal (péld. lia a Szent-
ség a beteghez vitetik, a körmeneteken, 40 órai könyörgésnél, 
szentség-imádáskor, nagy hétben stb.) ne csak maguk rójják 
le köteles tisztelet- és szeretetadójokat, hanem mind szóval, 
mind példával azon legyenek, hogy ez mások által is meg-
történjék. — Különös áhitattal viseltessenek a tagok Jézus 
legszentebb szive iránt is , melly olly csudálatos módon lakik 
közöttünk az Oltári-titolcban, ugy szintén Urunk kínszenve-
dése iránt, mellynek ezen imádandó Szentség folytonos em-
léke. 9. Az ujonan bekeblezett tagok nevei és imádás órái 
havonkint néhány nappal a közös isteni-tisztelet előtt a tollvi-
vőnek jelentendŐk be : hogy igy beiktattatván, a társulati 
búcsúknak, és más kiváltságoknak mielőbb részeseivé lehesse-
nek. 10. A társulat azon lesz, hogy inkább maguk a tagok 
által készített, mint készen vett czikkekkel segitse a szegény 
templomokat. 11. A segélyzendő templomok közt főleg azok 
vétetnek tekintetbe, melly éknél nagyobb a szegénység. Plé-
bániatemplomok, valamint ollyanok, mellyekben a legfölsége-
sebb Oltári-szentség tartat ik, más kápolnák előtt mindig 
előnynyel birnak. Az esperes uraktól, vagy püspöki hivata-
loktól e részben vett tudósitásokra is különös értéket helyez 
a társulat. 12. A kiosztásra szánt tárgyak évenkint közszem-
lére rakatnak ki ; mellynek ideje s módja egyházi lapok utján, 
vagy máskép is ki fog hirdettetni , s ez időponttól a kiállitás 
utáni négy hét alatt fogadtatnak el a kérvények. Az adomá-
nyok az adományozottnak költségén szállíttatnak el. 13. A 
plébános urak kérvényeikhez a kerületi esperesség bizonyít-
ványát csatolandják ; melly által igazolva legyen, hogy temp-
lomuk a kerület legszegényebbjeinek egyike, s hogy hely-

beli segédeszközökkel vagy épen nem, vagy csak fölötte szűken 
vagyon ellátva. A plébános uraknak ajánltatik, hogy templo-
maik állapotát világosan és kimerítően írják le , a leginkáb 
szükségelt czikkeket névszerint jelentsék be, az oltárteritők, s t. 
eff. mértékét tudassák, kérvényeiket a társulat elnök-asszo-
nyálioz utalják, ésabori tékra ezt ir ják: ,Az oltár-egylet ügyé-
ben." 14. A társulat az évet mindig novemberhó 6-án kezdi 
meg. December-, és januárban fizetik be a tagok és részvevők 
évi járulékaikat. 15. Az egyházi lapokban időnkint tétetik e 
jámbor vállalatról jelentés. Ezen fölül évenkint egy főjelentés 
fog kiadatni." A 4-ik §., melly a bizottmány és terjesztők sza-
bályzatáról szól, ez: „1. Az elnök-asszony a bizottmány havi 
ülésein rendesen elnököl ; gondoskodik , hogy a hozott hatá-
rozatok végrehajtassanak, s a fölügyeletet viszi a társulat 
fölött. Mindenről, mi a társulatban történik, neki adatik szá-
madás. 2. A másod-elnök-asszony a társulatnak a szegény 
templomok fölsegélésére irányzott tevékenységét igazgatja. Ő 
a szegény egyházak kérelmeit közli a lelki igazgatóval, s azokra 
válaszol ; a szükséges tudakozódásokról gondoskodik ; rendezi 
a bizottmány által meghatározott munkát ; naplót visz a be-
érkezett kérvényekről, s a meghatározott és elküldött aján-
dékokról, és szükség esetében helyettesíti az elnök-asszonyt. 
3. A tollvivő átveszi a terjesztőktől a társulati tagok névjegy-
zékét; neki jelentetik imádás órájok, lakásuk, valamint a tör-
tént halálozások is ; ő gondoskodik a bizottmányi tagok össze-
hívásáról a havi ülésekre, és a havi isteni-szolgálatot, az 
ajándékok évi kirakatát, s egyéb hasonlót illető tudósítások-, és 
meghívásokról; végre ő rendeli el és igazgatja a bizottmány 
havi ülése után a terjesztő asszonyságok összejövetelét; 
melly alkalommal a szükségesekről tudakozódások történnek, 
s a bizottmány által megrendelt munka szétosztatik. 4. A 
pénztárnok számol a bevétel- s kiadásról; följegyzi a társulat-
nak ajándékozott tárgyakat; naplót visz a földolgozásra adott 
kelméről, s a munka szétosztása végett jelen van a terjesztők 
összejövetelein. A társulat évi számadásai felülvizsgálat vé-
gett mindenkor az egyház-megyei hivatalnak terjesztetnek föl-
Ha a szükség megkívánja, segéd-tollvivő és pénztárnok vá-
lasztatik. 5. A terjesztő-asszonyságok a bizottmány által 
minden osztályú társulati tagokból választatnak. Mindenikük-
nek a maga igazolására az elnök-asszonytól aláirt s a társulat 
bélyegével ellátott jegye van, és névjegyzéke, mellybe a föl-
vétetni kivánók nevét, lakását és imádás-óráját irja. Ők szedik 
be december-és januárban a tagok és részvevők évi járulékát, 
s föl vannak hatalmazva, a társulatnak szánt egyéb adomá-
nyokat is elfogadni. A társulati tagok szerzésében nagy óva-
tossággal szükséges élniök, s e jámbor ügyet csak ollyanok-
nak ajánlaniok, kik az imádandó Oltári-titok iránt élő buzgó-
sággal viseltetnek. 6. A havi isteni-tiszteletet megelőző na-
pokban a terjesztők a társulat utolsó isteni-tisztelete óta 
szövetkezett uj tagok neveit, imaóráit és befizetett járulékait 
kézbesítik a titkárnak. Ugyanezzel tudatják időről-időre a tár-
sulati tagok lakváltoztatását, kimúlását s netaláni kilépését. 
7. A havi isteni-tisztelet utáni vasárnapon , tehát minden hó 
harmadik vasárnapján, összejönnek a terjesztők, a bizottmány 
észrevételeit, vagy ajánlásait átveendők. Az igazgató ez össze-
jöveteleknél rendesen jelen van. 8. A terjesztők munkát kap-
nak a szegény templomok számára, s azt vagy maguk végez-
hetik , vagy más, ha nem is társulati egyénekre, ruházhat-
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ják. 9. A terjesztők senkit sem kínálhatnak meg terjesztői 
tiszttel, mielőtt valamelly bizottmányi hölgygyei ez ügyről 
értekeztek volna; ki is a jelöltet bemutatandja a bizottmány-
nak, úgymint a mellynél van a kinevezési jog. 10. A bizott-
mány azon van, hogy olly helyeken, hol fiók-társulatok lé-
teznek, mellyeknek körében több terjesztő asszonyság műkö-
dik, ezek egyike az ügyek élén álljon: hogy igy a tagok, rész-
vevők és jótevők száma biztosabban gyarapodjék, és könnyeb-
ben eszközöltessék, hogy a íiók-társulat, ha lehetséges, kézi-
munkával is járuljon a szegény templomok fölszereléséhez. 
11. A terjesztők tiszte, a tagokkali érintkezést arra használni, 
hogy ezeket imaóráik pontos megtartására időnkint figyelmez-
tessék. Egyúttal buzditandják őket, hogy a szegény templo-
mok számára szükségelt tárgyak beszerzésében áldozatkészen 
segédkezet nyújtsanak. Fölhatalmazvák egyszersmind a ter-
jesztők, szegény templomokat, mellyeknek körülményeit jól 
ismerik, segélyezés végett előterjeszteni ')• 12. A buzgó és 
áldozatkész szellem föntartására, és a vallásos érzület ápolá-
sára lényeges befolyással birván az, ha az egyházi kellékek 
önkényt vállalt munka ut ján készittetnek : a bizottmány an-
nak elérésére folyton nagy gondot forditand." Ezt követi a 
társulati tagok által nyerendő bucsuk elsorolása ; az imaóra 
alatt végzendőkrőli jegyzés (25. 1.) ; az Oltári-szentség solozs-
mája (83. zs.) ; megbántásokérti megkövetésül az 50-ik zsol-
tár ; a megholt társulati tagokért a 129-ik zsoltár, és sz. Ber-
nát imája :,Emlékezzél meg arról', stb. Ezen ima-rend azon-
ban korán sem tekintendő bucsu-föltétnek ; hanem csak útmu-
tatásnak, jó tanácsnak veendő. — A könyvecskét befejezi a tár-
sulati igazgatóság személyzetének ezen névsora : A társulat 
igazgatója : Trautwein Nep. János, kegyes-tanitórendi áldo-
zár. A társulat bizottmánya jelenleg : gróf Cziráky Jánosné, 
szül. Dezasse Luiza grófnő, elnök-asszony ; Pogner Amália, az 
angol-kisasszonyok fejedelem-asszonya, másodelnök-asszony ; 
Stirba Zsuzsanna, angol-kisasszony, tollvivő ; Freyberger 
Francziska, angol-kisasszony , pénztárnok. Ülnökhölgyek : 
Császny Ferenczné, szül. Szallopeck Amália ; gróf Pállfy Já-
nosné , szül. Károlyi Gerardine grófnő ; Schmidt Józsefné, 
szül. Illing Katalin; Schopper Mártonné, szül. NeumayerKa-
rolina ; Scitovszky Mártonné, szül. Országh Paulina ; Ybl La-
josné, szül. Fábián Magdolna; gróf Zichy Pálné, szül. Kornia 
Anna grófnő. — Megjelent a könyvecske német nyelven is; 
a tót forditás pedig készülőben van. — 
,A KERESZTÉNYSÉG BÖLCSÉSZETI TANULMÁNYO-

ZÁSA.' (Vége.) 
E könyv olvasása által mintegy lépésről lépésre ve-

zettetik az ember a hithez ; melly rend már annálfogva is 
jelentékeny vonzerővel bir , minthogy sokkal több lciméle-
tet tanusit eszünk iránt : melly sokaknál gyanakodóbb, hogy 
sem egyszerű történeti bizonyítás folytán magát hit-titkaink-
nak alávesse. Lépésről lépésre vezettetik tehát a hithez : hogy 
önmagától azon meggyőződésre jusson, miszerint a hitben 
nem annyira fellengzésének akadályát, mint sem minden 
tehetségei (t. i. észbeli) felvirágozását találja ; nem annyira 

') A szegény templomok segélyezése a bizottmánytól függvén, 
senki sem kötheti ezen egyletbei lépését azon föltéthez, hogy az általa 
ajánlott templomok segittessenek. De más részről mindenkép azon lesz 
a bizottmány, hogy a tagok méltányos kivánatai- s ajánlásainak meg-
felelhessen. 

korlátot, mint sem természetes határaihoz csatolt uj pályát 
lel föl; és hogy azon szemkötő, mellyel őt ijesztik, nem 
egyéb, mint látási segédeszköz, mellyen át nem csak tisztáb-
ban és helyesebben látja a természeti igazságokat, hanem 
még uj igazságok egész világa is tárul föl előtte. Az ész e 
könyvben a religio tanulmányozásában mintegy leköttetik, és 
egyesen kielégíttetik ; miután a religio, összes fejleményében 
megmutattatik neki. — A bizonyítások egész sora három megkü-
lönböztetett részre van felosztva. Az első rész, ,bölcsészeti 
próbák' czime alat t , magába foglalja az Is ten , a lélek, s az 
isteni-tisztelet alapdogmáira, az első és második kinyilatkoz-
tatás szükségére, s az egyiknek a másikkali összeköttetésére 
Mózses által, ki a középet képezi Ádám és Jézus közt, vonat-
kozó érveket. A következő fejezetekben : I. A lélek. II. Isten. 
III. A lélek halhatatlansága. IV. Természet szerinti religio. 
V. Az eredeti kinyilatkoztatásnak elkerüllietlen szükséges-
sége. VI. A második kinyilatkoztatás szükségessége. VII. A két 
kinyilatkoztatás közti viszony. VIII. Mózses. Erre vonatkozó-
lag: a) Régisége, saját és iratai jelleme ; a zsidó nép. b) Mó-
zses a tudományokkal szemben ; ihlettsége, s ennek bebizo-
nyitása. c) Mózses tanulmányozva elbeszélésében az ember 
bukásáról Ádámban, s Jézus Krisztusban? megváltásának 
Ígéretéről. IX. Az emberi természet ; a bukás és megváltás té-
nyének lélektani tanulmányozása. X. Egyetemes hagyomá-
nyok: 1) A bukás tényéről 2) Az áldozatokról. 3) A megvál-
tás reményéről. XI. Jézus Krisztus eljöveteléről és országá-
ról. XII. Összefoglalat ; befejezés. A második rész, ,belső pró-
bák'czime alat t , magában foglalja a két kinyilatkoztatás által 
kihirdetett tanitmánynak magyarázatát ; s ebből annak hatal-
mát és szépségét kimutatja a következő fejezetekben: I. Be-
vezetés , átmenet. IL Az evangeliumi erkölcstan magyarázata 
III. Az evangeliumi erkölcstan istenisége. IV. Keresztény 
dogma. V. Isten természete és tulajdonságai. VI. Mennyor-
szág. VII. Tisztitóhely. VIII. Pokol. IX. A megváltás és ta-
nításai. X. A megváltás gyakorlati alkalmazása. XI. A Szent-
háromság. XII. Az egyház. XIII. A protestantismus. XIV. Az 
egyházon kivül nincs üdvösség. XV. A kegyelem és szentségek. 
XVI. A gyónás. XVII. Isteni-tisztelet és szertartások. XVIII. 
Befejezés. A harmadik rész ,külső próbák' czime alat t , Jézus 
Krisztusnál állapodik meg, ki már minden előbbinek alapját 
képezi : közelebbről megalapítja Jézus Krisztus istenségét, 
személyének és életének jelleme, az evangéliumok termé-
szete, a jóslatok, csudák a kereszténység megalapítása, s a 
világrai hatása és örökkévalósága által, a következő fejeze-
tekben : I. Bevezetés. II. Jézus Krisztus személyéről. III. Az 
evangéliumok. IV. A jóslatok. V. A csudák. VI. A keresz-
ténység megalapítása. VII. A kereszténység gyümölcsei: a) 
Az erkölcsi létkörben, b) Az értelmi létkörben, c) A társa-
dalmi létkörben. VIII. A kereszténység állandósága, kath. 
tanitmányának örökkévalóságában. IX. Befejezés. X. Zárszó. 

E tartalom, melly azonban az e g é s z műnek a bevezetés-
ben előadott tartalma, önmagát ajánlja. Mi a kivitelt illeti, ez 
fönséges, s a szellem minden, olly sokoldalú igényeinek annyira 
megfelel, miszerint senki sincs, ki, ha azt tanulmányozva át-
olvasta, közönyös maradhatna a vallás-erkölcsi igazságok 
i ránt , s ki benne egy őt közelebbről érdeklő helyet és tárgyat 
ne találna. Mig ugyanis tárgyainak okadatolt fejtegetése, töb-
bekre nézve az előttök legfontosabb ügynek, lelkök ügyének, 
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és olly testvéri szövetségnek felel meg, melly szorosabb min-
den ember által köthetőnél, értem a liit szövetségét : mások-
nál a kételyek ama mély és titkos sebét érinti, melly bennök 
a hit és hitetlenség fájdalmas átmeneti állapotát árulja el, s 
melly oka, hogy némi értéket tulajdonítsanak egy illy mun-
kának ; mellyben , mint szerző mondja , főleg az ő sebök eny-
hitését vette ezélba. Szóval, a műnek czélja leginkább az, 
hogy az olvasóval a magasb értelemben vett religiót megis-
mertesse, s azért a legegyszerűbb igazságokon kezdve, (mily-
lyenek : az Isten és ember lelkének léte, a lélek halhatatlan-
sága, stb.) folytonos lánczolatot képezzen, egészen a kath. hit 
igaz voltának legvilágosabb bebizonyításáig. Ezen eljárás alkal-
mával bölcsészeti következtetéseket használva, s minden pon-
tot, a mennyire lehetséges, védokok- és tanúbizonyságokkal tá-
mogatva, mellyek a religio határain kivül eső tudományokból, 
s a religiót védelmezni épen nem szándékozó tudósok mun-
káiból merittettek : hogy igy az igazság ezek-, és a religiónak 
teljes öszliangzásából előtűnvén, a legelfogultabb kedélyű 
emberekre is megtegye hatását. És itt Majer Károly urnák 
még egy érdemét kell kiemelnünk. Ugyanis a mü tömve van 
az ujabbkori tudósok: Cuvier, Humboldt, Arago, Young, 
Trésnél, Champollion, Paravay, Balbi, természettudósok, geo-
logok, ethnographok , lingvisták , archaeologok müveiből vett 
alkalomszerű, s a bizonyítás czéljálioz alkalmazott idézetek-
kel , mellyeket a franczia nyelv legbővebb ismerete mellett 
sem adhatott volna vissza magyarul más, mint ki ama tu-
dományok előhaladásait, s legalább alapvonalait ismeri : Ma-
jer ur e feladatot annyi sikerrel és szerencsével oldotta meg, 
hogy tudományos képzettségének becsületére válik. De tér-
jünk vissza a lényeges tartalomhoz. — Tulfeszités nélkül, és 
jó lélekkel mondhatni, miszerint a bizonyítékok akkép állitvák 
össze, és olly erővel bírnak, mikép azok minden jó lelkű em-
berre, ki őszintén óhajt felvilágosittatni, elhatározólag fognak 
hatni ; s őt rábirandják, miszerint önmaga induljon az egész és 
teljes igazság fölfedezésére. — Lassankint tárják föl azok a 
tévelygő előtt az igazság fényét ; mellynek növekedésére azon 
állhatatosság is hasznos segédül mutattatik föl, mellyel az 
akarat minden, a dolog természetében rejlő eszközöket hasz-
nál saját nagyobb felvilágosittatására. És bizonynyal, ha az 
ember vissza nem ijed, ha , mint szerző a bevezetésben 
mondja, e könyvből meritett elvekhez hü s állhatatos marad, 
az akarat és erkölcsi magaviselet szorosan követvén a meg-
győződést, és annak előhaladását minden lépten gyámolitván : 
csak azt veszi észre, hogy a homály, melly az igazságokat 
elfedé, teljesen eloszlott; az igazság fénye sugározva bonta-
kozik ki az azt elfedő előítéletek közül, és az ember általa át-
hatot tnak, legyőzetettnek fogja magát érezni, s csudálkozni, 
hogy azt illy későn ismerte, illy későn kedvelte meg ; és azt 
fogja hinni, mikép csupán e naptól fogva kezd igazán élni. 
Há t a nagy szenvedő-, a keresztfán bűneinkért elvérzett Üd-
vözitőre vonatkozólag, milly mély indokokkal, milly hallat-
lan valósággal mutattatik meg, hogy mielőtt ő föllépett a vi-
lág szinpadára, üdvözitendő az emberi-nemet, ez gyermeki kor-
ban volt még : tévelygés, előitéletek, tudatlanság uralkodtak 
mindenütt ; a sötétségben kialudva volt az ész fáklyája, mellyet 
ő gyújtott meg ú j r a , és első mutatta meg a halandóknak az 
ismeretlen igazságot. Teljes joggal mondja tehát e műről La-
cordaire atya, hogy az igazság örök ügyének tet t szolgálatot ; 

még pedig épen idejében. Most , — az átalakulás korszaká-
ban, miként ugyancsak az ünnepelt franczia egyházszónok, 
Lacordaire atya mondja, — „midőn bizonytalan, milly oldalra 
fog hajolni a világ" ; midőn a hitetlenség felállitotta székét 
közöttünk, és nincs menhely , hol az ember biztosságban le-
hessen ellene; midőn alig van család, mellyben apostolai nem 
volnának, alig van könyv, melly csatornája ne volna halált 
hozó mérgének, s „nyugtalanok vagyunk a gondviselés ter-
vei i ránt , szent kíváncsisággal kémleljük Istenünknek legki-
sebb lépteit , a végzet ajtóin liallgatódzunk, s mohón kell meg-
ragadnunk a töredék szavakat is , mellyek a jövőből a je-
lenbe hullanak." Olvasd tehát , kérlek oh keresztény ! e mü-
ve t , ki kétkedel, hogy a vallás igaz-e, vagy hamis? ki hideg 
vérrel játszol a félelmes és rejtélyes jövővel, mellynek csu-
pán gondolatára jeges borzadással kellene eltelned. Olvasd te 
is minden iránt közönyös és könnyelmű világbölcsész, ki azt 
felelgeted : „Nem tudom én, nem is akarom tudni a hitigazsá-
gokat ; elFélékkel nyugtalanítani magát az embernek gyávaság 
volna"; ki abban helyezed a bölcseséget és erős lelket, hogy föl 
sem veszed, sőt kétségbe hozod a religiói igazságokat. Te 
bölcseségnek nevezed a büszke tudatlanságot önmagad, termé-
szeted , eredeted, sorsod, melly rád várakozik, s az eszközök 
körül, mellyekliez nyúlnod kellene , hogy elkerülliesd a vég 
és határnélküli boldogtalanságot. Te azt akarod, hogy az em-
ber minden egyébre kíváncsi legyen, hogy vizsgálja az ég 
csillagait, figyelemmel kisérje a férgeket, a növényeket lábai 
alatt , bámulja a népek történetét , mellyek olly gyorsan el-
tűnnek a föld fölött , és nem akarod, hogy tudja , ha van-e 
Isten ? Oh vedd e könyvet és olvasd, ki a bölcsészet álarczát 
akasztod magadra; ki azon vagy, hogy a 'szegény nép ne 
liigyen Istenben, és Krisztusban, sem a siron tul egy végetlen 
örökkévalóságban, ne liigyjen a kath. anyaszentegyháznak, és 
nevetségessé akarod tenni lelkismeretöket, hitöket. Oh olvasd 
még egyszer, és százszor kérlek, e könyvet : és eszmélni fogsz, 
hogy van Is ten, és tudni fogod, milly föltételek alatt adott 
nekünk létei t , mit tart készen a siron tul azoknak , kik neki 
engedelmeskednek, s azoknak, kik őt megvetik. A tisztelt for-
dítónak pedig Isten adjon malasztot, erőt és akaratot a remek 
mü befejezésére. Én részemről hálával, s a legszebb remény-
nyel vegyítem nevét a szentegyházunk érdekeiért nemesen 
küzdők nevei közé. Ujszászi. 

Imént hagyta el a sajtót : 
,CSALÁDI LAPOK. Tudományos és szépirodalmi folyóirat. 

A vallás-erkölcsi miveltség és kath. hitélet emelésére. Ki-
adja S o m o g y i Károly. Uj folyam. Második kötet. I I I 
Füzet. Pes t , I860.' 4-r. 94. 1. Ára , fűzve : 1 f r t a. é. 

E füzet tartalmát teszik : ,Bölcsészet. A bölcsészet lé-
nyege-, és feladatáról. Isten országa. Salesi sz. Ferencz, genfi 
lierczeg-püspök életrajza (VI—IX. Fejezet). Az ima ereje. 
Egy anya öröksége. Gondolatok az imádságról. Vágy. A leg-
szebb kert. A szentély lámpája (Wiseman bibornok után). 
Irodalom.' — Még mindig nem vagyunk azon állapotban, hogy 
a ,Családi lapok' gyorsabb kiállitására több időt szánhassunk. 
Főleg az ujabb időben közbejött nem csupán kedélynyugal-
mat zavaró, de tömérdek időt is rabló akadályok olly ne-
műek voltak, sőt ollyanok jelenleg is, hogy a 4-dik füzetet 
ez úttal nem foglalhattuk össze, mint óhajtottuk és reméltük, 
a 3-dikkal : ámbár az utolsó , vagyis IV. füzet, néhány előle-
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gezett iv következtében, kisebb fog lenni ; s igy hamarább 
is világot láthat. — Ez azonban nem gátol minket abbeli szándé-
kunk h a t á r o z o t t nyilvánitásában, miszerint a ,Családi lapok'-at 
Isten segitségével, és közremunkálni szives elvrokonink gyá-
molitásával, jövőre is folytatni fogjuk : ugy azonban, hogy 
az előfizetések ne f é l é v r e , hanem egy k ö t e t r e (jövőre 
a Ill-dik kötetre) tétessenek; miután nem merjük Ígérni, 
hogy a négy füzetből álló kötetet félév alatt kiállithatjuk, s 
igy nem akarjuk t. olvasóinkat várakozásukban csalódtatni, 
ha nem mi volnánk is okai az ,elkésés'-nek. Azok is , kik az 
1859-dik évi folyamra előfizettek, f é l é v i előfizetésök fejé-
ben a Ill-dik kötetet , ha pedig egész évre történt az előfi-
zetés , a IV-diket is kapni fogják. Az első két kötet még min-
dig megszerezhető; s elmaradt füzeteket, mig velők szol-
gálni módunkban lesz, főleg a l k a l m i l a g , örömest pó-
tolandunk. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

Kunbajáról : nt. F r e y s i n g e r Antal ur, i l ly jel igével : ,Exibit spi-
ritus eius, et revertetur in terrara suam ; in illa die peribunt cogi-
tationes eorum' . . . . 1 es. arany, 
és . . . . . . . . . 1 ezüst rubel. 

N a g y s z o m b a t ból : ,Educes de tribulatione 
animam meam , et in misericordia tua disperdes 
inimicos meos. Et perdes omnes, qui tribulant ani-
mam meam ; quoniam ego Servus tuus sum' 
(Psalm. 142, 11.), je l igéve l : 

Mélt. és ft . D u r g u t h József, pápai praelatus, esz-
tergomi kanonok, és érseki helynök ur . 2 0 arany. 

Nagys . és ft. S c h n e l l G y ö r g y , prépost és plé-
bános ur 20 frt a. é. 

Nagys. és ft. K e s s e l b o r n Károly, nagyszombati 
kanonok ur . . . . . 

Nagys. és ft. N e m e c s k a y István, kanonok ur 
„ „ O k o l i c s á n y i Pál „ „ 
„ „ G o m b á r Pál „ „ 
„ „ H o m o k y József „ „ 

Ft. M a l o c s a y Gáspár, sz.-adalbert-intézeti tag 
Nt. C s á s z t k a György, helynöki titkár ur 

1 nagyobb pápai arany, VII. Piustól. 

5 frt a. é. 
2 ezüst tallér. 
5 frt a. é. 
2 i, » D 
1 arany. 
3 ezüst tallér. 
2 frt. a. é. 

és 
Nt. N ó v á k Pál, sz.-széki jegyző ur 

„ D ó n a y János, káptalani succentor ur 
„ P r a z n o v s z k y Mihály, nagyszomb. káplán ur 
„ S k r i v á n e k Móricz, nagyszomb. káplán ur . 

Sz. Orsoláról nevezett t. apácza-kolostor 
E g y nagyszombati özvegy . . . . . 

10 frt a. 
10 „ „ 
1 
2 
2 ,i » 
3 arany. 
1 „ 

» " n « 

Nagyszombatból összesen : 25 es. arany, 1 pápai arany, 5 ezüst 
tallér, és 59 frt a. é. 

Ő szentsége számára : 
Nagyszombatból : D u f o u l o n és D i d i e r fran-

czia nők és leánynövelde-tulajdonosok , e jel ige 
alatt; ,Adolescentulae dilexerunt te nimis' . . 40 frt a. é. 

Ikervárról : ft. D a n c s e s József, cz. kanonok, espe-
res és ikervári plébános ur . . . . 1 cs. arany. 

E g y névtelen 1 arany. 
A pesti sz.-István-oltárra : 

E g y névtelen Ikervárról 2 frt ezüstb. 
Az ikervári hivektől : 

a) Jézus sz. gyermeksége társulatának . . 3 frt a. é. 
b) Jerusalemi sz. sir őreinek . . . . 3 „ „ „ 
c) Közép a! l ikai missio számára . . . 3 „ „ „ 
d) Az amerikai missiók számára . . . 3 „ „ „ 

Ikervárról összesen : 2 darab cs. arany, 2 frt ezüstb., és 12 frt a. é. 

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. 
A ,CSALÁDI LAPOK1, négy füzetből álló kötetenkint jelennek meg. Egy-egy kötetre 3 frt 15 krral 

a. é. fizethetni előre. A már megjelent e g é s z k ö t e t e k , h e l y b e n átvéve (Pesten Kozma és Beimel 
könyvnyomdai irodájában, aldunasoron, a kegyes-rendiek épületében) , 2 frt 50 krért a. é. megszerezhetők. 
Különben minden egyes füzet postán küldetik meg a t. előfizetőknek, keresztkötés alatt, Budapesten pedig 
házhoz hordatik. — Előfizetési pénzek a ,Családi lapokc kiadójának czime alatt , a fönebb nevezett nyomdai 
irodába intéztethetnek, hol az előfizetés helybeliektől is elfogadtatik. A czimek és utolsó posta hibátlan föl-
jegyzése kéretvén, minden megrendelt tiz példány után a tizenegyedik szívesen megajánltatik. 

Pesten, február 1 5 - é n , 1 8 6 0 . S O M O G Y I K Á R O L Y , 
a ,Családi lapok' kiadója. 

A ,RELIGIO kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 
Pesten is elfogadtatik az előfizetés a Beimel- és K o z m a - f é l e nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési díj egész évre, postán járatással 10 frt 50 kr , félévre 5 frt 2 5 kr ; helyben egész 
évre 9 frt 80 kr , félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a fönnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 
@£JT Teljes számú példányokkal mind a,CSALÁDI LAPOK'-, mind a,RELIGIO'-ból még szolgálhatunk. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Martius 3. 18. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Néhány észrevétel az ,Unio^-ban leirt 
magy. ruthenek történetére. — A ker. iskolatestvérek. V. — 
Lelkipásztorkodási tárgyalások. — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarország- és Austriából. 

Néhány észrevétel 
az ,Unio'-ban leirt magy. ruthenek történetére '). 

Azon reményben, hogy t. Ompolyi urnák a mult 
félévi ,Religio' 32-ik számában tett azon ajánlata, 
miszerint ,készíttessék e g y , Magyarhon és társor-
szágai nem-egyesült lakóinak nyelveire, például a 
Sz.-István-Társulat eszközlésével fordítandó kivonat, 
melly a hit és történelem teréről csak a legszüksé-
gesebbet, valóban szívhez szólólag és testvéri han-
gon rajzolja', a Szent-István-Társulat által csakugyan 
igénybe vétetik : bátorkodunk mi is ez ügyben né-
hány észrevételünket nyilván kimondani. Mit annál 
inkább teszünk, minthogy felszólítva érezzük ma-
gunkat , „ama kevés számú hiányok kijavítására", 
mellyek a nem rég megjelent ,Unio'-ban találtatnak, 
adatokat közleni. Nincs szándékunkban, a t. Horváth 
Ferencz ur által kiadott ,Unio'-nak minden része fö-
lött véleményünket kimondani. Legyen elegendő 
annyi , hogy a szerző sokat, mi előttünk homályban 
volt, felvilágosított5 de ismét sokat, mi előttünk vi-
lágos volt, és mi minket leginkább érdekel, ho-
mályba burkolt. Nagyon sajnáljuk, hogy az ,Unio' 
szerzője épen azok történetére fordított legkisebb 
gondot, kiknek a mü szánva van. Igaz ugyan, hogy 
a birodalmunkban lakó görög szertartásuak történe-
te, müvének nem lényeges része: de azért erre mégis 
nagyobb gondot fordíthatott volna; minthogy előre-
látható, hogy története, kivált az egyesültek által, 
kiket a dogmatikai tárgyalás most már nem igen ér-
dekel, leginkább fog tekintetbe vétetni. Például csak 
a brassói román bírálót hozom fel ; ki e munkának 
épen azon része ellen kel ki, melly a birodalmunkban 
lakó görög szertartásuak történetét tárgyalja. Ha-

' ) L. ,Unio, vagyis a hit és történelem szava, a nem-
egyesült görögöknek a romai kath. anyaszentegyházzali egye-
sülésére. Irta H o r v á t h Ferencz. Kalocsa, 1859.' L. 368— 
372.1. 

sonló eset fordult elő honunk határain belül is. A 
magyar ruthen papság különben is meg lévén az 
unióról győződve, a többit mellőzvén , e munkában 
csak a saját egyháza történetét tárgyaló részre for-
ditá figyelmét; s miután abban több hibát talált , a 
nélkül, hogy csak e részt is egészen átolvasta volna, 
bosszonkodással tevé le azt kezeiből. Nehogy tehát 
akivonatban is ugyanazon, vagy talán még nagyobb 
hibák forduljanak elő, nem tartottuk haszontalan 
munkának, azon botlásokat, mellyeket t. Horváth ur, 
a hitelességet nem minden részben érdemlett kútfők 
hibáit elsajátitva, az oroszok történetének főbb vo-
nalaiban elkövetett, helyreigazítani ; annál is inkább, 
mert nem igen szeretnők ugyanazon hibákat, több 
nyelven olvasni, s a hibát még jobban terjedni látni *). 

Szerző a 369-ik lap elején, a ruthenek történe-
*) Mi a sokszor emiitett hiányok türelmetlen fölhány-

torgatását nem tartjuk sem az unió (melly a szeretetlenséggel 
nem fér össze), sem a tudomány és irodalom érdekével meg-
egyezőnek. Azért minden , e szellemben készült nyilatkozatok 
előtt bezárjuk lapunkat. Azonban szintolly készséggel, mint 
köszönettel veszszük a valóban oktató felvilágosításokat, mely-
lyek a még mindig eléggé homályos multat e tekintetben föl-
deríteni képesek. Épen a biztos, és könnyen megközelíthető 
kútfők hiánya itt a tévedések főbb oka : s ezek nem léte miatt 
aligha korunk, és az abban élő, jóakaratú történetbuvárok 
vádolhatók. Kik e hiányt pótolni képesek, ám siessenek a ho-
mályt eloszlatni : s megszűnnek a szemrehányások , legalább 
azok közt, kik tudják , hogy m i n d e n véleménykülönbség a 
leggazdagabb történeti irodalommal bíró népek és korszakok 
eseményeire nézve sem irtható ki a tudományok köztársasá-
gából ; de hogy másokat sértő vádakra még sem vesz, és vehet 
e miatt a mivelt, és keresztény kath. iró magának soha sza-
badságot. Könyvet irni, könnyelműség lehet sok készületlen-
re nézve : de azért az e nemű vállalatok nehézségei is tekin-
tetbe veendők. Salesi sz. Ferencz, daczára világszerte ismert, 
csudálatos béketürésének , nem állhatta meg, hogy az e rész-
ben elkövettetni szckott méltatlanságot meg ne rójja. „Meg 
kell vallani", irja ő ,Traité de l'Amour de Dieu' (Paris, 1747. 
Tom. I. p. LVI.) czimü remekmunkájában. „meg kell vallani, 
hogy sokszor a szerzőkkel igen keményen bánnak ; s hogy ha 
azok néha kissé jobban sietnek is irataik világra bocsátásával, 
mit elég eszélytelenül cselekesznek, más részről ez épen nem 
hasonlítható azok vakmerőségéhez, kik ellenök kikelni buz-
gólkodnak. Az ítélet ezen elhamarkodása, mellyel azok mun-
kái rosszaltatnak, nem kevésbbé sérti a bírálók lélekismeretét, 
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tét igy kezdi : „A bevándorolt szakadár vallásúak közt 
először is az orosz, vagy rusznyák népet látjuk a 
kath. egyházzal egyesülni." Miután a ruthenek e ha-
zában már a magyarok előtt is laktak, azonkívül 
több izben is vándoroltak be : szerettük volna, ha 
szerző e bevándorlást évszám által is meghatározza; 
nehogy nekünk kellessen azt a történet lapjain ke-
resnünk.— Hogy Magyarországban ruthenek a ma-
gyarok bejövetele előtt is laktak, bizonyítja Névte-
len Jegyzőnk ')• E ruthenek akkoriban már keresz-
tények , még pedig (minthogy sz. Cyrill és Method 
által térittettek meg) , a romai egyházzal egyesült, 
görög szertartásuak voltak. Sokan azt hiszik, hogy 
Laborcz vezér, kit Névtelenünk ,Duca'-nak nevez 2), 
a már itt lakó ruthen nép ungvári püspöke volt 3). 
Hogy e ruthenek csakugyan egyesültek voltak, kön-
nyen kiviláglik abból is, hogy megtérésök épen azon 
időszakra esik , mellyben Photius elűzetvén, sz. Ig-
nácz ismét székébe visszahelyeztetett. Azonkívül pe-
dig Photius szakadása még akkor nem volt annyira 
elterjedve, hogy a ruthenekhez is elhatott volna. 
Mikor jöttek be ezen ruthenek az országba? nem bi-
zonyos. Némellyek azt hiszik, hogy Attila vezette 
volna be őket 4). E ruthenek száma 889-ben szapo-
rodott azon oroszokkal, kik a magyarokkal jöttek 
be. Névtelen Jegyző bizonyít ja, hogy midőn a ma- ' 
gyarok a Volgán és Dnieperen átkeltek, Kiow mel-
lett az oroszok közül számosan csatlakoztak hozzá-
jok ; és midőn azok kíséretében Lodomeria- s Galli-
cziába jöttek., itt ismét a gallicziai vezér által a ma-
gyaroknak utmutatóul adott 5000 orosz nagyobbitá 
számukat 5). 

A magyarokkal bejött oroszokról nem igen va-
lószínű, hogy keresztények voltak ; minthogy Orosz-
ország csak 989-től számíttatik a keresztény orszá-
gok közé. Kisebb számmal jöttek be másodszor a ru-
thenek 946-ban ; kiket Zoltán Mosonymegyébe, a 
német határszélekre telepitett le : hol a mostanig is 
főnálló Oroszvárat építették e). Mindezen ruthenek 
részint a már itt lakott oroszok, részint pedig sz. Ist-
ván közreműködése által térittettek meg. És igy 
azokra nem alkalmazható Horváth ur állítása. 

mint az írók ártatlanságát. Kétségkívül vannak megrovást ér-
demlő szerzők : de találtatnak oktalan, és durva birálatok is." 
Ez utóbbiaktól ovakodnia kell a kath. bírálónak. S z e r k . 

J) História Ducum. Cap. XI. Schvandtnern. — 2) Cap. 
XIII. — 3) Balugyánszky Endre , Egyház. Tört. orosz nyel-
ven. II. Rész. I. Fej. 12. §.— 4) Bazilovics, Notitia Fund.Kor-
jatovics. P. IV. p. 6. — s) Hist. Dueum. Cap. 8—12. — 6) Fess-
ier , Geschichte d. Ungern. I. 326 1. 

Midőn I. András király különféle viszontagsá-
gok közt Oroszhonba jö t t , és itt megházasodván, or-
szágába a királyi trón elfoglalására visszahivatott: 
akkor Andrást számos orosz család követte ; mellye-
ket ő Visegrád vidékén telepitett le J). Az Andrással 
bejött oroszok már keresztények voltak: de nem sza-
kadárok; mert 1046-ban még a két egyház közt a 
béke fönállott. András ez oroszok számára Visegrá-
don bazilitakolostort alapított; melly 1221-ben meg-
szűnt létezni 2). Ugy szintén András neje, az orosz 
Anastasia, 1068-ban Tormován orosz nők számára 
zárdát építtetett 3). 

Hasonlókép Kálmán király alat t , 1100 körül, 
szintén költöztek be oroszok e hazába; mint azt Ist-
vánfy ezen szavakkal bizonyítja : „Novis etiam Rus-
sorum coloniis, in Hungáriám deductis, patriam au-
xit, quorum nomen et memóriám oppidumN.-Oroszi, 
vel Oroszfalva hodieque tuetur; illud autem oppidum 
ante quadringentos annos Colomanus rexPannoniae, 
deductis ex Lodomeria et Gallicia Russorum provin-
cia colonis condiderat, lege lata, ut cetera liberi es-
sent, portas dumtaxat, et januas regum custodirent; 
quod nostra aetate observatum esse meminimus" 4). 

Annak bebizonyítására, hogy a Kálmán alatt 
bevándorolt oroszok, noha akkor már a Cerularius 
Mihály által fölélesztett photiusi szakadás terjedni 
kezdett, egyesültek voltak : csak arra hivatkozunk, 
mit a történetírók Oroszország szakadásáról átalában 
bizonyítanak ; tudnillik , hogy Oroszország egészen 
a 14-ik századig a romai egyházzal egyesülve volt 3). 
Ezeken kivül jöttek még IV. Béla, és Kun László alatt 
némelly orosz családok Magyarországba 6) : de ezek 
sokkal kisebb számmal voltak, hogy sem a fönemli-
tett állítást rájok alkalmazni lehetne. 

Hátra van még a ruthenek azon bevándorlása, 
melly N.-Lajos idejében, 1360 körül , Koriathovics 
Tódor novgorodi herczeg bejövetével történt. Ugy 
veszszük észre, hogy t. Horváth ur fön említett ál-
lítása ezen oroszokra vonatkozik; mit onnan követ-
keztetünk , hogy többen vannak, kik vele e balvéle-
ményben osztoznak. 

Koriathovics Tódor novgorodi herczeg, és bátyja, 
Konstantin halála után Podolia örököse, ki akarván 
Podoliát a lithváni hatalom alól szabadítani, Ma-
gyarországba jöt t , N.-Lajost segítségül hívandó; 

' ) Karamsin, Oroszország tört. II. K. 2. Fej. — 2) Ka-
tona, Hist. Crit. Tom. V. p. 348. — 3) Fessier , I. 696.1. — 
4) Istvánfy, Regn. Hung. Hist. Libr. XVI. p. 168. — â) Balu-
gyánszky Endre , Egyház. Tört. II. 184.1. — 6) Katona, Hist. 
Crit. Tom. VI. p. 488. 



azonban mig ő N.-Lajosnál sikertelenül mulatott , a 
lithvánok Podoliát elfoglalván, seregét az országból 
kiszoriták : és igy meg lévén fosztva birtokától, N".-
Lajos által a munkácsi herczegséggel ajándékozta-
tott meg; mellybe ő a lithvánok kegyetlenkedései 
miatt vele kivándorolt podoliai rutheneket letelepité, 
s ez által a magyarországi ruthenek számát teteme-
sen szaporitá. — Koriathovics ajtatos ember lévén, a 
görög szertartású ruthenek számára Csernek hegyen 
bazilita kolostort alapított 1360-ban. Ugy szintén 
neje Dominica, a csernekhegyi kolostorral átellenben 
fekvő dombon, nők számára zárdát építtetett J ) , 
mellynek most csak romjai láthatók. (Folyt, köv.) 

A ker. iskolatestvérek. 
v. 

A csapás, melly annyi fájdalmat és zivatart hoz 
folyvást az emberiségre, a vallásosság hiányából 
származik. Az álnevelés romlott elveinek elhintése 
által vajmi sok szép elme és sziv tévútra vezettetett. 
S mennyi sok konkoly tenyészik még folyvást az 
érett kalászok árnyékában ! Egyébiránt bízzunk a jó 
Istenben. U g y látszik, hogy a jelenkor terhes felle-
gei megöl a kath. egyházra egy boldogabb jövőnek 
napja fog következni. Mert ha egy részről mennydö-
rög is, másfelől észrevétlenül foszlanak szentegyhá-
zunk egének terhes fellegei. Valóban ő rá alkalmaz-
hatók a királyi zsoltárnok szavai, hogy ifjúsága szün-
telen megujul, mint a sasé. .Renovabitur ut aquilae 
iuventus tua.' (Ps. 102.) Tud az úristen, akaratának 
teljesítésére mindig alkalmas eszközöket választani; 
s ha mondja is: ,Hagyjátok a konkolyt nőni aratásig', 
mégis gondoskodik a jó magnak megőrzése , s kifej-
lesztése felől is. Mindenkor támaszt ő férfiakat, kik-
nek lépéseit igaz religioi buzgóság, és a gondviselé-
sökre bízottak lelki üdvösségének szomja vezérli. 
Férfiakat, kik fönséges hivatásuk érzetében, s föl-
vértezve az isteni félelem- és bölcseséggel, hatalmas 
gátot vetnek a közromlottságnak. Kik az ifjúság szi-
vébe a sz. hit és keresztény erkölcsösség magvait el-
hintik, s fáradhatlan szorgalommal oda működnek, 
hogy a keresztényileg kiképzett növendék biztosan 
foglalhassa el egykor állomását, és váljék belőle a 
szó legnemesebb értelmében becsületes ember. 

A jó f e g y e l e m , a nevelésnél biztosítékául 
szolgál a jó sikernek. S azért valamint a vallás su-
galta elvek mellőzhetlenül szükségesek: ugy nem 

0 Thuroczy, His t Hung. p. 154. 

különben a czélszerü fegyelem is. A fegyelem külön-
féle lehet. A jámbor s z o k t a t á s leghathatósabb köz-
remunkáló eszközül ajánlkozik e tekintetben. Ha ezt 
jókor elkezdi a tanító, s azt egyformán követi a g y a -
korlat, valamint saját jó példájának ereje: ugy a ne-
velés sikerülni fog. Igen jó , ha a gyermekek bizo-
nyos cselekvényeket megszoknak: például a rend-
tartást , tisztaságot, szívességet; és azt akkép szok-
ják meg, miszerint önkényt is megteszik, s hogy 
megtegyék, nem is szükséges nekik a dolgot többé 
előlegesen meggondolni. E szokás által a jó érzelmek 
meghonosulnak a szivekben ; s a mi kezdetben csak 
puszta szokásnak müve volt, lassankint az értelem 
világánál belátott jónak szándékos, és igy érdemes 
gyakorlatává lesz. Illy szellemben működnek az is-
kolatestvérek. 

Tekintsük meg a fegyelem kezelését az iskolá-
ban. A tanteremek czélszerüen rendezvék. Minden 
iskola legalább két osztályból áll. Ez részint a taní-
tás érdekében van i g y , részint hogy a szerzet az ő 
szellemét tanítóinak hagyományozása által közösen 
megőrizhesse. Mialatt az egyes, kiszakítva a szer-
zet közös életéből, nagyobb kísérteteknek volna alá-
vetve , a tanítás is egy magános iskolában elvesz-
tené lassankint közös jellegét. Azért szabályszerüleg 
az öregebbik testvér oltalmazója, s tanítója a fiata-
labbiknak ; kire ez az iskolában, és azon kivül min-
dig fólvigyáz, s ha kell, őt útba is igazítja. A testvé-
reknek legszorosabban megvan parancsolva, minden 
növendéket szívből szeretni ugyan, de egyikkel sem 
lépni közelebbi viszonyba. Ennél fogva különös ba-
rátsággal senkit sem ajándékoznak meg növendékeik 
közül: hanem ha ollykor buzdításul, vagy pedig 
jutalom gyanánt erényes és szorgalmas magavisele-
teért némi kivételt tesznek is e tekintetben : mégis 
maguk közelében kit sem szabad megtartaniok, vagy 
pedig csak igen ritkán, ha a szükség ugy hozná ma-
gával ; de ezt is csak olly kevés ideig, a mint csak 
lehet. Szinte valamelly tanonczczal különösen beszél-
getni , . magának újdonságokat elbeszéltetni, vagy 
ajándékot elfogadni, tilos. Ők mindnyáját egyformán 
tartoznak szeretni: a szegényeket még jobban, mint 
a gazdagokat; mert az intézet inkább amazok, mint 
ezek számára alapíttatott. A ki pedig az ő rossz er-
kölcse által botrányt okozna, vagy az ifjusággali 
illetlen bánásmódja miatt méltatlanná tenné magát 
a nevelésre, az nem is türetik a szerzetben. „Egy 
van , mondja Hettinger, mi az iskolatestvérek tano-
dájában különösen feltűnik: a nagy rend, és tiszta-
ság, minden szegénységök mellett. A tanitók az is-
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kólában nagy tekintélylyel b í rnak; a gyermekek 
udvariasak, barátságosak, csendesek és erkölcsösek. 
Mialatt némellyek az előiratok szerint i rká lnak, ad-
dig egy másik tanoncz a szegletben a legifjabbak 
seregecskéjét gyű j t i maga mellé, s azokat az első, 
legszükségesebb imákra tanitja. Jóllehet pedig a 
szerzet a viszonylagos tanitásnak nem barátja, mint-
hogy az első, a tanítónak tanonczávali közvetlen 
érintkezést, és a nevelésre nézve olly nevezetes mód-
já t a személyes befolyásnak, nem méltatja a figye-
lemre; s a szerzet nevelni akar inkább, nem pedig 
taní tani , nem csupán az értelmet kifejteni, de kiké-
pezni a gyermek szivét is , és azt megnyerni az er-
kölcsiség és-, vallásnak: mindazáltal miután a rendi 
gyülekezet a közös oktatás módszerét szerzetes sza-
bály által meghatározá, amaz előnyöket sem zárá 
k i , mellyeket a viszonlagos tanitás n y ú j t ; a meny-
nyire tudnillik a szerzet alapjelleme nem szenved 
alatta." 

Minden tanodában, a feszületen kivül , vannak 
még a boldogs. Szűz, sz. József, őrző angya l , sz. 
Miklós és Lasalle képei ; néhány tábla , fölirásokkal, 
mellyek a legnevezetesebb tanokat tartalmazzák a 
tanítványok számára: u g y hogy ezeket mindig sze-
meik előtt kell tartaniok. A gyermekek gyorsan, és 
szabadon felelnek. A tanitó nem iskolazsarnok, ki 
csak vesszőt tart kezében; hanem egy szelid, és sze-
retetteljes a tya , ki az ő szivét az imádságban szokta 
meglágyí tani , s az ő , természettől kevély és fönhé-
jázó akaratát , az engedelmességrőli folytonos elmél-
kedésben, és annak gyakorlásában töré meg. Az isko-
lákban keresztény, s azért gyermekded hangulat 
uralkodik : a tanitó nem valami borongó, üres cseve-
gő , kinek terhére szolgál a gyermekekkeli foglalko-
zás, és a ki mint valamelly napszámos, kenyérkere-
setből szánja magát eme gyűlöl t szakmára ; az isko-
latestvér kiképeztetve, még pedig sok ideig képez-
tetve , az isteni gyermekbarát iskolájában, ki a ki-
csinyeket magához hivta , s nekik a mennyországot 
megígérte, vágyva vágyik az ő isteni mesteréhez 
hasonlítani, s lesz gyermek a gyermekekkel, gyenge 
a gyengékkel, tudatlan a tudatlanokkal, hogy mind-
nyáját az egy fő tanítóhoz, Jézus Krisztushoz el-
vezesse. (Folyt , köv.) 

Lelkipásztorkodás! tárgyalások. 
I 

Nem számithatom ugyan magamat e becses lapok szor-
galmas munkásai közé ; de e részbeni hátramaradásom nem a 

kárliozatos hanyagság, vagy iigyszeretetlenség: hanem bok-
ros teendőimnek egyrészt, másrészt pedig gyöngeségemnek 
róható föl Egyébiránt ugy tar tom, mégis jobb valamit, 
mint semmit sem tenni. Istenem ! ha megfontoljuk, hány szép 
miveltségü, sokoldalú tudományu férfiúnak örvend a magyar 
kath. egyház; kik mégis fájdalom! csak ugy tartogatják a véka 
alatt a gyertyát ! A világért sem borítanák azt le róla, s lép-
nének ki a magyar kath. egyházi irodalom terére; nehogy ta-
lán tulszerénységökben megsértessenek. Vagy talán azt tart-
ják : ,.bene vixit , qui bene latuit." Milly szép, és a gyakorlati 
életben milly haszonvehető eszmék rejlenek az illy tudomá-
nyos egyénekben, mutatják a magán társalgásban, egyik vagy 
másik tárgy fölötti helyes értekezéseik, és szükség esetében 
kikért sikeres tanácsaik De ki tehet róla, ha elég fukarok, 
azokat másokkal is nem közölni, s a nyilvánosság terére nem 
juttatni. — Papnöveldéink czélját ismerjük; azért fölösleges 
volna azt itt újra fejtegetni De az a kérdés, hogy ha a nö-
veldében 3—4 rövid évig tanultuk a ,mesterségek mestersé-
gét', már tudományunkat ollyan fokra emeltük-e, hogy semmi 
kivánni valót sem hagy hát ra? Utinam! De valljuk meg őszin-
tén , a növelde falai közt, bár mint iparkodtak is buzgó taná-
raink a lelkipásztori teendőket elméletileg, és gyakorlatilag 
szivünkbe oltani : minden rejtek utat még sem mutattak, de 
nem is mutathattak meg, mellyen czélhoz juthatunk, vagy 
legalább czélunkat sikeresben elérhetjük. Mit kell tehát ten-
nünk , hogy a mesterségek mestersége czélszerü, és sikeres 
kezeléséhez, az eddig még előttünk járat lan, és ismeretlen 
utakat kifürkészhessük? Közöljük e lapok hasábjain eszmé-
inket , mellyek gyakorlatilag lelkipásztori kötelmeink egyik, 
vagy másik ágában kivívták maguknak a czélszerüségct ! 

Korunk méltán neveztethetik az átalakulás korszakának. 
A polgári törvények, az egész kormánygép szakadatlanabb, 
és pontosabb forgása véget t , a lelkipásztori hivataloknak is 
több teendőt szabtak , mint annakelőtte ; ugy annyira, hogy 
sokszor, kivált népesebb plébániákon, alig bontakozhatik ki 
teendőinek halmazából a lelkipásztor; alig szakithat magának 
egy kis időt respiriumra. Azt tar tom, fölösleges lenne azon 
kérdést állítani föl: valljon mivel több most a lelkipásztorok 
teendője, mint volt azelőtt ? Az e kérdésre adandó egyenes 
feleleten túltéve magunkat, azt mondjuk, hogy a lelkipász-
tornak sok idejét igénybe veszik a hivatalos kivonatok kikere-
sései. Nem mondom, kiadásai; mert k i a d n i k ö n n y ű , ha már 
ki van keresve bizonyos egyén születése-, vagy halálának ide-
je ; de épen ennek fáradságos kikeresése az, a m i annyira 
hátráltatja a lelkipásztort más teendőinek gyorsabb, és pon-
tosabb teljesitésében. Lássuk ezt példákban. Valamelly bűn-
tényért a tövényszék elé állítanak egynémelly suhanczot , ki 
magát 16 évesnek vallja. A törvényszék megirja a lelkészi hi-
vatalnak, hogy Kasuba Mihály, ki magát 16 évesnek mondja 
(apja János , anyja Keresztúri Mari), keresztlevelét hivatalo-
san állitsa ki, s 24 óra alatt, vagy rögtön a vizsgáló biróságnak 
áttegye. A lelkipásztor hozzá lát a fáradságos, és szemrontó 
munkához; elvégre is megtalálja, de nem a 16, hanem a 19 
évesek közt Hagyatéki tárgyalások alkalmával sokszor 
20-nak is ki kell adni a keresztlevelet ; kik egymásután azt 
mondják : „Nem tudom , hány esztendős vagyok." Most már 
mit tegyen itt a lelkipásztor ? Nincs mit tennie mást , mint 
hozzáfogni a fáradságos keresgéléshez, és az arczvonások 



után hozzávetni, körül-belül hány éves lehet a keresztlevelet 
kérő Tovább, nem lehet kimondani a munkát, melly ka-
tona-állitás alkalmával nehezedik a lelkipásztorra; midőn 
minden elholt fimagzat halálozási idejét ki kell keresni, stb. 
Legtöbbször hiában kérdezzük az atyát , vagy anyát a halálo-
zás idejéről : ,Nem tudom'-mal felelnek kérdésünkre ; vagy 
pedig ollyan időt mondanak, mellyben hasztalan keressük. 
Igaz, hogy az illy dolgok nem nagy nehézséggel mennek ki-
sebb plébániákon, hol legfölebb 80—90 egy évben a szülöttek, 
és 60—70 a halottak száma: de milly nehézséggel járnak 
olly plébániákon, hol évenkint 1500 szülöttet és 1000—1200 
halottat számlál az egyház, azt csak mi tudjuk megmondani, 
kiknek benne fői a fejünk. Mit kellene tehát tennünk, hogy 
lelkipásztori teendőinkben kevésbbé legyünk akadályozva az 
extractusok fáradságos kikeresése által ? Mi már többen ta-
nakodtunk e kérdés helyes megfejtése fölött. És azt találtuk, 
leghelyesebb, czélszerüségére nézve legajánlhatóbb azon pra-
xis, mellyet egy pár plébánostól használtatni tapasztaltunk az 
extractusok könnyebb kikeresését érdeklőleg. Ugyanis : N. 
plébános sz. képeket vásárol a Sz.-István-Társulattól, és mi-
dőn a kisdedet keresztvízre hozzák, a képek közül kikeresi 
védszentjét, és a kép hátára ráírja a kisded nevét illy formán: 
„Tót János , született április 13-án, 1859." Azután átadja a 
keresztanyának, olly meghagyással, hogy azt a szülők tegyék el 
a ládába ; s mikor a gyermeknek keresztlevélre lesz szüksége, 
hozzák el a paphoz : ha pedig meghal a gyermek, szinte tar-
toznak a sz. képet előmutatni ; mellyre a plébános Ur fölirja 
(alulról): „Meghalt martius 1-én, 1860." S azután ismét kézbe-
sittetik a szülőknek, azon utasítással, hogy idővel, ha katona-
szedés alkalmával kérdés támadna a gyermek felől, mutassák 
elő a képecskét *). Hogy az érintett plébános ur miféle alap-
ból vásárolja a sz. képecskéket, nem tudom. De nem is ezen 
fordul meg a dolog. A hol képekre nincs pénz, ott használjon 
a plébános ur képforma tiszta papir t , és erre irja föl a gyer-
mek születése, és halála idejét. Azt tartom, nem lesz fölös-
leges e sz. képek, és czédulák tartalmának (kivált a mostani 
időben) czélszerüségéről rövid oktatást tartani a néphez. 
Hogy az írást nem tudó szülők, a gyermekök születése, vagy 
halála idejét tartalmazó képecskét, vagy czédulát többször 
előveszik, az írástudókkal elolvastatják , és igy mind maguk, 
mind növekedő gyermekök emlékezetébe vésik ; azután ismét 
a láda fiókjába rejtve, mintegy talizmant őrzik, és tiszteletben 
tart ják : ezt mondani sem kell. 

X. plébános pedig, hogy magán az extractusok kikere-
sésében könnyitsen, az anyakönyvön kivül betűrendben irja le 
a kereszteltek nevét ; illy rovatot készítve : 

A) A n n u s 1860. Pag. 
Araszti Imre 2. 
Álmos Béla 4. stb. 

*) E végre Franczia- s Németországban különös, a sz. kereszt-
ség! tényt ábrázoló, rövid imádsággal is ellátott, olcsóbb, vagy költsége-
sebb, néha igen diszes képek áruitatnak; mellyre a kereszteltnek nevét és 
születésnapját fölirván a keresztelő , az a kisded számára, hasznos em-
lékül eltétetik : épen u g y , mint ez a bérmálási emlékképek-, és imád-
ságokkal történik. Nincs benne kétség, hogy illy sz képeket a ke-
resztszülők is örömest vennének keresztfiaik- és leányaiknak, egykor 
általuk is nagy becsben tartandó emlékül, ha őket illyenekkel, kivált 
ha díszesebb kiállitásuak, az egyház maga meg nem ajándékozhatná 
is ; mit mindenütt természetesen , nem kívánhatni. S z e r k . 

Ennek azon gyakorlati haszna van, hogy ha valaki, például 
Araszti Imre keresztlevele kerestetik, ha nem tudják is meg-
mondani, hány éves ? nem kell az egész évi szülöttek során 
keresztülmenni; hanem csak az „A" betiin. Ha egy évben 
nem találja, keresi a másikban; és igy mégis könnyebb, mint 
ha 2—3 évet, vagy sokszor 4-et, 5-öt is át kellene lapozni. Ha 
Czakó Pál keresztlevele kívántatik, akkor keresi a „C" betű-
ben, stb. Megtalálván például 1859-ben, az 5-ik lapon, felüti 
az anyakönyvet, megkérdezi a tyja , anyja, s a keresztszülő 
nevét, s ha megegyez a könyvben találttal, elkészíti a kereszt-
levelet. (Ezt azonban kilri saját, talán még czélszerübb nézete 
szerint készítheti.) Ezen, az extractusok kikeresését könnyeb-
bítő pr&cticus módok használatából, csak az az egy teher há-
ramlanék a lelkipásztorra, hogy az első módnál, keresztelés, 
vagy halálozás alkalmával az anyakönyvön kivül a kép hátára, 
vagy a papirosra > a 2-ik módnál pedig, az e czélra készitett 
könyvbe, az „időt" följegyezné a lelkipásztor. Egyébiránt e kis 
fáradság később nagyon kifizetné magát. De megtehetjük ezt 
hivatal-utódaink iránti szeretetből is : „Serere arbores , ut 
saeculo postero prosint." Tiszaparti. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi február J7-én kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, P à n t h y Endre török-sz.-miklósi esperest és plé-
bánost az egri székes-főkáptalan kanonokává méltóztatott legkegyel-
mesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi februárhó 21-én kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva Dr. G r e s c h n e r János, és S c h m i d t Szörény 
iskolatanácsosokat M a g y a r o r s z á g b a n , eddigi érdemteljes müködésök 
elismerése mellett, a Ferencz-József-rend kis-keresztével méltóztatott 
legkegyelmesebben földiszítni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi februárhó 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva , G a b r u s Zachariás szamos-ujvári főtanitót, 
maradandó nyugalomba helyeztetésének alkalmából , az iskolaügy kö-
rül tanusitott sok évi , s igen érdemteljes működésének elismeré-
seül , arany érdemkereszttel méltóztatott legkegyelmesebben földi-
szesitni. (W. Z.) 

PEST, mart. 2-án. Az ágostai postalap, febr. 27-diki 
számában (azóta a bécsi ,Volksfreund' is mart. 1-ről), egy, az 
összes angolhoni, austriai, belga, ír- és hollandi, németországi, 
schweizi és skot püspökök által aláirt nyilatkozatot közöl, 
mellynek roppant tekintélyét és sulyját lehetetlen félreismer-
ni; s jóllehet ez okirat tulajdonképen a végre készült, hogy a 
megtartatni szándékolt congressus elé terjesztessék, mint ün-
nepélyes ovástétel a sz.-szék jogainak megkisérlett csorbitásaí 
ellen: mégis a catholicismust, és annak központját, egyesítő 
kapcsát és fejét folytonosan fenyegető veszélyek lá t tára , e 
tiltakozás, korszerűségéből mit sem vesztett. Vajha az egek 
hatalmas Ura , ki a birodalmak sorsát intézi, elégelve a sz.-
szék és kath. egyház tekintélyének ostromlói által máris elő-
idézett megrázkódtatásokat, legyen irgalmas, minden további 
vészeket elháritni. Talán fel fognak egy illy, csaknem átalá-
nos zsinatot képviselő tekintély nyilatkozatának hallatára, azon 
elámított katholikusok szemei is nyílni, kik elég elfogultak 
valának, az ellenség ravasz hitegetéseiben megbizván, azt 
hinni, mikép a pápai hatalom lerontása nem egyéb merő po-
litikai, s ennél fogva az egyházhoz semmikép sem tartozó 
kérdésnél. Az okirat következő : 

„Ama veszélyekkel szemben, mellyek a sz.-széket, egy-
házi államot és törvényes rendet (jogviszonyt) fenyegetik, és 
alkudozások lá t tára , mellyek valamennyi katholikusok összes 
érdekeit érintik, Anglia, Austria, Belgium , Ir- és Holland, 
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Németország, Schweiz és Skotia püspökei következő nyilat-
kozatban egyesültek. 

Iszonyú megrázkódtatások után, a bécsi congressus olly 
békemüvet hoza létre , mellynek áldásos hatásai hosszú időre 
érezhetők voltak. Az utóbbi év eseményei azon hatalmakat, 
mellyek a bécsi congressus határozatait aláirták, azon eltöké-
lésre birták, hogy képviselőik személyében összegyűlvén, a 
közép-olaszországi zavarokat tanácskozásaik tárgyává tegyék. 
A forradalmi mozgalom egy olly állam határaira is kiterjedt, 
melly a kath. egyház, és egész Europa jogszerű érdekeivel 
sajátságos viszonyban áll. Tizenegy század óta áll sz. Péter 
utóda a független uralkodók sorában. O a legöregebb köztök. 
Fejedelmi hatalma békében és igazságosságban lőn megala-
pítva ; béke- és igazságban , s népe minden valódi szükségei-
nek leggondosabb figyelembe vételével gyakoroltatik az foly-
tonosan , s az európai államrendre nézve kétségbevonhatlan 
fontossággal bir. Mindazon fejedelmeknek, kik kath. alattva-
lókkal birnak, egyformán kell ohajtaniok, hogy a kath. egy-
ház feje semmi világi uralkodó befolyásának se legyen alá-
vetve. — Egy olly pá r t , melly terveinek kivitelét többre be-
csüli , mint az isteni s emberi törvényt, felhasználta a körül-
mények kedvezését, hogy a legatiókban a lázadás zászlóját 
kitűzze ; s az egész egyházállamra ki akar terjeszkedni. Ez 
egy, valamennyi fejedelmek ellen intézett megtámadás, kik-
nek uralkodói pálczája alatt kath. népségek élnek ; kétszáz 
millió katholikus ellen irányzott megtámadás, kiknek érdekei-
vel az egyházi állam föntartása bensőleg összefügg. De meg-
támadása az a népek jogának is. A pápai uralom nem csupán 
egy párttal áll szemben , melly az egyházállam beljében kép-
ződött. Mindenki tud ja , hogy a sardiniai kormány a lázadást 
már évek óta előkészítette, hogy azt folytonosan gyámolítja, 
éleszti s vezérli, hogy egy sardiniai hivatalnok állott annak 
élére, s hogy a toscanai forradalmi kormány seregei a pápai 
birtokba nyomultak, miszerint ő szentsége hiv alattvalóit a 
diadalmas pár t elnyomása alatt tarthassák. — Európát a né-
pek jogának köteléke fűzi össze, melly keresztény alapon 
nyugszik. Nem hatalma, hanem joga az valamelly államnak, 
mellytől az elhatározásnak függnie kell : a politikai érdekek, 
az igazságot maguk fölött állónak kell hogy ismerjék. Ha a 
sz. atya békés trónja illy eszközök által megdöntethetik : ugy 
az európai népjog kötelékei szét vannak tépve. Különben is 
amaz elvek, mellyekre az olasz forradalom hivatkozik, olly 
hadizenetet tartalmaznak, melly nem egyedül az egyházállam 
ellen vagyon intézve. Ha a nemzetiségek nevében emelt kö-
vetelések többet nyomnak, mint Isten törvénye, s a polgári 
engedelmesség kötelességei : ugy Europa leghatalmasabb bi-
rodalmaira is ki van a feloszlás Ítélete mondva ; vagy legalább 
sértetlen fönmaradásuk nem a jog kérdése többé, hanem csak 
a nagyobb hatalom-, és kedvező körülmények találkozásáé. — 
Midőn tehát alulírtak a pápa uralkodói joga mellett Europa 
színe előtt szavukat emelik, ezzel a kath. egyház és kétszáz 
millió lélek legszentebb érdekeit képviselik ; egyszersmind 
azonban olly meggyőződéseket is képviselnek, mellyek vala-
mennyi keresztények-, a valódi miveltség minden ápoltjaira 
nézve közösek ; képviselik az igazság- és béke-, s az Europa 
népeire váró jövőnek zálogait. Szavuk nem fog meghallga-
tatlanul elhangzani." (Az aláírások hosszú sorát közelebb 
adandjuk.) 

P E S T , mart. 1-én. a pesti cs. k.magyar egyetem nagys. 
rectorául, szavazattöbbséggel (14-el 2 ellen), ft. M á r k f i 
Sámuel ur választatott meg. (A bölcsészeti karnál prodékánul 
megválasztott ft. J e d 1 i k Ányos tanár ur leköszönvén , a ne-
vezett karnál nagys. és ft. R o d e r Alajos cz. kanonok és ta-
nár ur lőn az egyetemi tanács által megválasztva.) 

TÖRÖK-SZ.-MIKLÓS, február végén. T. szerkesztő ur ! 
Kegyes engedelmében bizva, s a jó szándéktól lelkesítve be-
nyitok én is : egy kis helyért esedezvén a ,Religio' hasábjain; 
hogy a hosszú idő óta félbeszakadt török-sz.-miklósi levelezé-
sek fonalát ismét fölvegyem. Egyátalában nem kecsegtethe-
tem magamat azzal, hogy leveleim szintolly közérdekűek, 
tartalomdusak, vonzók és tanulságosak lesznek, mint voltak 
az ezen lapok régibb folyamaiban megjelentek. Nagyon is ér-
zem gyengeségemet ; azért fontolóra vettem nehézségeit azon 
föladatnak, hogy csak némileg is élvezhető olvasmányt nyújt-
sak. De miután egyrészt vidékünk épen a ,Religio'-ban olly 
gyéren és kevéssé van képviselve ; más részről pedig itt is ta-
lálkozik az egyházmegyei, és szellemi élet körében több olly 
mozzanat, melly érdemes a följegyzésre : bizván abban, hogy 
„qui dedit velle, dabit et perficere", örömmel veszem kezem-
be a tollat; miszerint érdekes eseményeinkről a t. olvasó kö-
zönséget értesitsem. Es kérdem, valljon köszönthetnék-e be 
első alkalommal kedvesebb tudósítással, mint közölve kegyel-
mes érsekünk, kis-apponyi B a r t a k o v i c s Béla ő nagymél-
tóságának két rendbeli körlevelének tartalmát ? mellyek mind-
egyikében a tettekben nyilvánuló ker. hit kimutatására, tud-
nillik a szeretetadományok gyűjtésére, hívja föl egyházme-
gyéjének papjait és híveit. Az elsőben nevezetesen, mellyhez 
pásztori levele is vagyon csatolva (mit évenkint szokott a 
nagy-böjt elején, Krisztusban kedves híveihez intézni), üdves 
oktatásokat ad , és bölcs rendeléseket tesz a gondos főpász-
to r , a böjt mikénti megtartása iránt. A sz. atyák értelmében 
arra int bennünket, hogy az igazi, és szent böjt nem csupán 
az ételektőli megtartóztatásban, hanem inkább és kiválólag a 
bűnök elhagyása-, szenvedélyeink fékezése-, s a tiltott gyönyö-
rök kerülésében áll; buzdit tovább arra , hogy miután , jó az 
imádság, a böjtölés- és alamizsnával", a két első mellett ez 
utóbbit se téveszszük szem elől : hogy tehát azt , mit e sz. 
időszakon át egyszerűbb, megszoritottabb életmód által meg-
takarítunk, vagy az anyaszentegyház engedékenységével 
élve, mit ennek kiérdemlésére jót tenni akarunk, az éhező 
Krisztusra, a szegény szükölködőkre fordítsuk. Ezek közül 
pedig első helyen állván Üdvözítőnk sz. sírjának őrei, a jeru-
salemi sz. Ferencz rendű atyák : szent kötelességöknek te-
kintsék a lelkészek, mind maguk részéről számukra minél 
többet adakozni ; mind pedig híveiket minden jó módon e sz. 
czél előmozdítására lelkesiteni. A másik körlevélben kegyel-
mes főpásztorunk, ő szentsége számára szeretetfillérek gyűjté-
sére hivja föl megyéje papságát. 0 nagyméltósága, ki még 
mult évi october elején pápáért tartandó ajtatosságot rendelt 
el (azon alapra támaszkodva, hogy : midőn a fő szenved, a ta-
gok ezt mikép ne éreznék ?) most is fölemelé atyai szavát. 
„Nem kétlem, ugy mond, hogy mindenki bőven ismeri szent-
séges atyánknak azon sanyarú és sérelmes állapotát, mellybe 
rossz akaratuak álnok fondorkodása. és vakmerő ragadozása 
folytán jutott. Az eddig az apostoli szék kormánya alatt léte-
zett tartományok gonoszlelkü, isteni s emberi jogot taposó 
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lázadók által elfoglaltatván, s azok igája alatt mai napig gör-
nyedvén, az egyház fe je , szent atyánk minden eszköztől is 
megfosztatott, mellyel szorongatott helyezetén segíthetne. Az 
anyaszentegyház legfőbb atyjának ezen szomoritó és méltat-
lan állapotát az egyház minden igaz és hü fiai magukévá tet-
ték, és vetélkedve siettek szeretetadományaikat összegyűj-
teni , hogy súlyos sorsát enyhítsék. Nekünk sem szabad tehát 
tunyán hátramaradnunk ; mert a magyar egyház mindenko-
ron bebizonyította, hogy a romai kath. anyaszentegyháznak 
méltó leánya !" Azért tehát kegyelmes érsekünk a lelkipászto-
rokat nem annyira fölszólítja, mint inkább atyailag bizoda-
lommal meghívja, hogy ők is, buzgóságuk- és tehetségűkhez 
képest, ő szentsége számára szeretetadományokat nyújtsanak; 
és egyszersmind rendeli : „hogy hol a helyi viszonyok enge-
dik , a hivek is hozzájárulásra szólittassanak föl; mert legyen 
bármi csekély is egyesek adománya, ezek egybegyűjtve na-
gyobb összeget létesitenek." — Fölszólalt tehát, a mint bizton 
hittük és reméltük, hőn szeretett főpásztorunk ! Szólott, mint 
pásztor hiveihez, mint atya fiaihoz ; szólott szeretet- és biza-
lommal a hozzá liiven ragaszkodó keblekhez ; szólott röviden, 
de nyomatékosan, hogy egy koronás fő szavaival éljek : „a 
tények kérlellietlen logikájára" támaszkodván ! Elénk állitá 
egy részről kellő világítással szentséges atyánknak a jogot és 
igazságot tipró vakmerő megrablását ; más részről appellál a 
magyar clerusnak a szent-szék iránti, ragyogó tettek igazolta 
hü ragaszkodásához ! Szólott végre a mély belátásu, nagy tu-
dományu főpap , az irodalom körül ritka érdemekben gazdag 
Maecenas, a magyar Akadémia igazgató-tagja ! Ugy hiszszük, 
hogy példája, s utmutatása után egy akadémiai, s egy sz.-Ist-
ván-társulati tag sem fogja magát compromittáltnak hinni, 
hahogy érzelmeit, hü ragaszkodását ő szentsége i ránt , nyil-
tan és őszintén bevallja. — De nem is hangzott el kegyelmes 
érsek-atyánk szava hiában ; megértettük szózatát, és követve 
ő t , ki sz. Péter szavai szerint: „forma factus gregisexanimo', 
Cl. 5, 3.), „in omnibus seipsum praebuit exemplum bonorum 
operum", mint sz. Pál mondja (Tit. 2, 7.), s ki hallomás szerint 
máris jelentékeny összeggel nyitá meg Egerben az adako-
zást : tehetségünkhez képest mi is a Péterfillérek gyűjtéséhez 
fogtunk ; s a mi eddig egybegyűlt, az ide zárt összegben azon 
bizalmas kéréssel teszszük át t. szerkesztő úrhoz, hogy az 
illető helyen kézbesíteni sziveskedjék *). Adja a jó Isten, hogy 
igyekezetünket mások is látván (quia verba movent, exem-
pla trahunt), ez összeget olly tekintélyessé növeljék, melly a 
magyarok világszerte nevezetes bőkezűsége-, és dicső nevé-
nek méltóan megfeleljen! — Jelen alkalmat fölhasználva, 
nem tehetem le tollamat a nélkül, hogy e becses lapokban is 
föl ne emlitsem, mikép e hó 14-én a szomszéd Tisza-Püspö-
kiben egy megható, s ritka egyházi ünnepélynek (mellyen 
egyszersmind az igazi barátság fényes diadalát ülé,) tanuja 
voltam. Ugyanis nt. K o v a c s ó c z y István ottani lelkész ur 
tar tá e napon ünnepélyes plebánosi beigtatását. Tiz évig mű-
ködött már a föntisztelt lelkész ur parochiája körében; és 
milly sikerrel ! Nem akarom a jeles egyházi férfi szerénységét 
megsérteni : azért fölhagyok érdemeinek részemről illetéktelen 
magasztalásával. Szóljon helyettem az érseki kegyes beigtató 
levél következő helye : „consideratis item eximiis animi do-

*) Már elküldetett. S z e r k. 

tibus, exemplari vitae ratione, scientiarum amore, etiam elu-
cubrationibus ope pagellarum publicarum in lucem editis com-
probato, atque irremisso bonum Ecclesiae et fidelium tuorum 
promovendi studio et zelo" etc. ; mi annál inkább figyelembe 
veendő, minthogy az emiitett okmány különös érseki kegy-
ből , a szokott csődvizsgálat mellőzésével adatott ki. Miért is 
követeltetik azoktól, kik javadalmat nyerni akarnak, hogy a 
csődvizsgálatnak vessék alá magukat ? Nemde azért , hogy az 
egyházi kormány, a főpásztor, meggyőződjék arról, misze-
rint papjai , főleg a fiatalabbak, a káplánok, elhagyva növel-
déjök szűk falait, azontúl is folytatják tanulmányaikat, és tö-
kéletesítették magukat az őket illető tudományokban ; gyara-
podtak az üdvös és hasznos tapasztalatokban , annyira, hogy 
képesítve vannak önállólag is kormányozni a hivek községét. 
Már pedig e tulajdonok hogy meg, és pedig milly mértékben 
voltak és vannak meg a közszeretetü lelkész urban, a fön-
emlitett oklevél tanusitja A beigtatói tisztet a kun-sz.-mártoni 
kerület ritka erélyű s tudományu alesperese, szent-széki ül-
nök ft. P á n t h y Endre ur végzé. Az ünnepélynek, melly tel-
hető fénynyel, és legszebb rendben ment véghez, leirása nem 
annyira e lapok köréhez tartozván. befejezem soraimat. De 
szabadjon végezetül a fönebb emiitett csődvizsgálat kapcsán, 
ugy gondolom, számos ügytársak óhaját is fejezvén ki ezáltal, 
a ,Presbyter in Synodali Examine' czimü jeles munka tudós 
szerzőjét tisztelettel értesíteni, hogy várva-várjuk a második 
kiadást ! Isten áldása mindnyájunkkal ! _ Alföldi. 

MESSZELAK, febr. 22-én. ...*). Hamvazó-szerda reggele 
van. A nap is , ugy látszik, mintha néhány perczczel koráb-
ban öntötte volna el , noha elég bágyadtan, sugaraival a tá-
jat , hogy sem egyébkor. Arról kell gondolkodnunk, milly se-
gédszereket használhatnánk legczélirányosabban a legázolt 
erkölcsi mező beültetésére. Mivel az egyház olly telepitvé-
nyese Istennek, kinek kezei semmi időben sem pihenhetnek. 
Még télen á t , még a legnagyobb viharok közt is műveli ama 
nagy telket , mellyet az erkölcsi világban a szivek foglalnak 
el. Istenem ! hány szivet lehet , és kell a sziklához hasonlí-
tani ; sőt egyenesen ki is mondani rólok, hogy kőszivek ! 
Mindenekelőtt szükséges, hogy az iparos tisztában legyen 
tervével. A pap is teendőivel. Én ugy képzelem, sőt bizonyo-
san is ollyanul tartom e föladatot, mint midőn a bányász 
kiindul, vállain a sziklahasitó csákánynyal, keresni az elrej-
tett nemes érczet. Mi nemesebb az ember leikénél? Mi fénye-
sebb, mi tartósb életű ennél? A pap ezen, mennyből alá-
esett drágakő kiaknázására van küldve ; mellyet már a föld, 
az anyag, rétegei jó mélyen eltemettek. Kidől bizony édes 
testvérek ! a bányász is nem egyszer ; feltört tenyere levén a 
keszkenő, mellyel veritékes homlokát letörli, mig a föld ré-
tegeit egymás után feloldja. De h igyüke l , e buzgalom, ez 
életföladat annál becsesebbé lesz, minél több kihányt földet 
látunk magunk előtt, s minél mélyebben hatoltunk az isteni 
kincsek rejtekébe. S azután milly öröm, ha fölcsillámlik egy 
fénylő erecske a pokoli mélységben ! Minő lelkesedés, ha fél-
haltan bár , de mégis sikerült, kivonhatni örök homályából a 
veszendő embert ! Vidékünk még a n y a v a l y á s o k közé so-
rozható. Átalános" erkölcsi javulás egy községben sem édesíti 

*) Bocsánat a kihagyásért : de az ott elmondottakat csupán ak-
kor tehetjük közzé , ha az azoknak erőt kölcsönöző czikk is megje-
lenhetik. S i e r k. 
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az orvosok fáradságát, kik bizony nem örülnek, ha betegeik 
recidiváznak. Jellemzőbb kórjelenségek nálunk is, a divatozó 
k á r o m k o d á s o k * ) : ezen, Isten látja, milly iszonyatos és 
mégis nemzeti (!) sajátságul bélyegzett erkölcsi ragály ; melly-
nek némi enyhítésére, n á 1 a m is vannak letéve (destillálva) 
gyógycseppek, természetesen, papirra. Mivel a káromkodás 
ellen sokszor csak a halál az igazi orrossag. Es a b u j a s á g 
terjedése! „Inordinata quidlibet audendi libido; quae delicate 
nutr i tur , quae millenos hominum animos infatuat, i ta, ut ab 
hac sorditie, ab oculorum levitate, a desideriorum libertate 
nec ipsa adeo templa sint immunia !" Hamut tehát ide ; ha-
mut! Mivel a vipera-kigyó marása, csak saját hamvától he-
ged. Igazán el lehet mondani, hogy sok esetben ugy já r t az 
anyaszentegyház nagy szeretetével, mint a gazda, ki látván, 
hogy a háza körül dolgozó ácslegények fáznak, vagy legalább 
fázást tettetnek, megengedi nekik, hogy az épülethez szigo-
rún nem kivántató gerendavégeket lemetélhetik, és elvihetik 
magukkal tűznek. De mi történik ? Az ácslegények csakugyan 
elkezdenek fázni; s hogy ne kelljen szenvedniök, annál na-
gyobb darabokat vagdosnak le a gerendák végeiből Igy 
n y i r b á l j a a világ is szüntelen az egykor annyira tisztelet-
ben tartott parancsokat ; sőt elmondhatni, hogy kiki annyit 
vág el a gerendából, a mennyi gonosz tüze élesztésére, saját 
belátása szerint szükséges. Hamut tehát ide ; s hintsük el azt 
atyafiak! saját fejünkön; elkezdvén — a templomban: mint 
egykor Dániel, hogy meggyőzze Babylon királyát, mi törté-
nik az áldozattal, mellyet ő a bálvány elé rakatott. S ime ta-
pasztaljuk , hogy a föl nem fedezett hamuban, a jól és helye-
sen intézett pásztori eljárás után keletkezett bünbánatban, 
nyomok vehetők észre, mint az irás mondja: „vestigia viro-
rum, mulierum et infantium." A ki erre nem figyelmez, igazán 
sokáig haszon nélkül áldoz. Vidékünk egyébiránt a farsangi 
napok után ugy néz ki , mint talán más vidékek is a hazában, 
fehéren a hótól; fehéren a mértékletlenségtől. Adja Isten! 
hogy a sokáig tartó hó alól gyönyörű zöld vetés, a föltáma-
dás reményzöldje viruljon ki Húsvétra. Isten velünk ! (**) 

BECS, febr. 24-én Mult havi levelemben tudósítottam t 
szerkesztő urat, hogy, mint sejtém, bizonyos titkos ügynökök, 
midőn a plebánia-templomok sekrestyéiben le te t t , és pápa ő 
szentségének küldendő hódolati fölíratok aláirásáról vala szó, 
azt iparkodának a bécsiekkel elhitetni, hogy minden aláiró 
pápai adóra, s fiainak katonákul adására kötelezi magát. Töb-
ben elhitték, és vonakodtak a föliratot aláirni : mig az egy-
házi lapok, és szónokok föl nem világosították őket. E hó 
20-ikától fogva persely áll minden bécsi kath. templomban, e 
fölirattal: „IX. Pius pápa számára"; mellybe már eddig is 
jelentékeny összeg gyűlt. De az illetők újra előkeresték tisz-
teletlen, tompa fegyvereiket, hogy azokkal elnyomják a köz-

*) Sok, miveltséggel dicsekedő honfi büszkén néz talán le ma is 
a szerb és oláh határokon tul lakó szomszédira ; sajnálván , hogy ők 
ennyire el-, és hátramaradtak : pedig a hírlapok azt irják, hogy ott a 
különben nyers hazafiság is elég érett és mivelt, a káromkodás utá-
latos , és lealacsonyító voltát belátni ; s ennek öntudatában e baromi 
vétség kiirtását országos törvények által is czélba venni. Valljon egye-
dül nálunk hihetnék-e még némellyek , miszerint a káromkodás nem a 
legalantabb álló miveletlenség és vadság jele , melly becstelenségére 
válik az arról elhírhedt nép-, és országnak ? S z e r k . 

buzgalmat. Az ellenérvek, mellyeket a hiszékenyebbek szá-
jába adnak: „A háború előmozdítására ne adjunk semmit. 
Kössön a pápa békét ; vagy ha háborút akar viselni, a szer-
zetek jószágainak árán viselje. Azután, segitsék őt a gazdag 
püspökök, stb." mindannyi sophismák. Nem szándékozom azo-
kat fölvilágositani, kik e sophismákat terjesztik; mert az 
egyház ellenei soha sem fognak a pápaság barátai lenni : csu-
pán azokat akarom figyelmeztetni, kikre e sophisták talán 
befolyást gyakorolhatnának ; s emlékezet okáért egy adatot 
akarok följegyezni arra nézve, hogy az illetők, mint soha, 
ugy most sem vetnek meg semmi fegyvert irányunkban. A 
bécsiek tisztelik nem csak az i r g a l m a s , hanem t a n i t ó 
szerzeteket is , mert nagyszámú iskolákat látnak el az állam-
pénztár legkisebb terhelése nélkül. Nem volna szabad felejteni-
ük ezt azoknak, kik a szerzetek javain akarnak háborút viselni. 
Vagy a k o 1 d u 1 ó szerzetek javait értik? — Ha a püspökök, 
kik amúgy is lelkesen segítik ő szentségét, azt is a kérdéses 
czélra fordítanák, mit egyéb nemes czélokra adnak, akkor 
ismét ultramontánok- és hazafiatlanoknak neveznék őket . . . S 
közveszély, például háború idején, csak az előkelők hazafisága-, 
és áldozatkészségére támaszkodik az ország ? Legyenek kö-
vetkezetesek : ,a pápaság jelen ügye, az e g é s z kath. világé.' 
Kik ezt minden módon meg akarják buktatni, végre is egy 
4-ik koronát készítenek a pápa számára. Mások a franczia 
külügyminister-, és a ,Constitutionnel'-lel tartanak ; hogy : ,a 
pápa egyházi állását nem szabad összezavarni politikai állásá-
val ; azért nem illik a templomban politikai czélokra adakozni.' 
Mi azonban í em ismerjük félre a kapcsot, melly a kérdést 
összetartja; s ennek tudatában épen a pápa e g y h á z i állá-
sának biztosítására adakozunk. De különös, hogy ez adakozás 
által épen azok hiszik a templomot profanáltatni, kik még az 
oltárról is le akarnának minden drágaságot szedni, hogy azokat 
állami, tehát politikai czélokra használják. A jó urak tulaj-
donképen meg akarják lánczolni a pápát, és Ígérik, hogy lán-
czaiban szabadon mozoghat. — 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Ő szentsége részére : 

Kun-sz.-mártoni alesperesi kerületből : 
Nt. P á n t h y E., török-sz.-miklósi plé-

bános ur . . . . . . 6 0 darab r. ezüst húszas. 
„ K o v a c s ó c z y István, tisza-püspöki 

plébános ur . . . . 1 5 darab r. ezüst húszas. 
„ N a g y f e j e ő Ignácz , balmaz-ujvá-

rosi plébános ur . . . 1 öt frankos, 
és 1 ezüst (rubel) tallér. 

„ F 1 e s c h á r József, dévaványai plébá-
nos ur és liivei összesen : 5 darab cs. arany, és 25 frt 30 kr. a. é. 

„ D i v é k y Ferdinand, nagy-kürüi plé-
bános ur . 2 frt a. é. 

„ D o l á n s z k y Alajos, török-sz.-miklósi 
káplán ur . 1 darab cs. arany, és 1 darab (2 frtos) tallér. 

T. ez. K 1 u d i k József, tisza-püspöki urad. 
kasznár . . . . . . 1 darab cs. arany. 

„ „ T o 1 n a f f y F., birtokos ur . . 6 darab r. ezüst húszas. 
,, ,, C s i m a József, török-sz.-miklósi kán-

tor ur . . . . . 4 darab r. ezüst húszas. 
„ „ Tá l y Endre, lör.-sz.-miklósi tanitó ur 1 frt a. é. 
,, „ S z e g h y István „ „ „ „ 50 kr. a. é. 
,, ,, K u c s e r a Imre „ „ „ „ 50 kr. a. é. 

Összesen: 7 darab cs. arany, 3 darab tallér, 85 r. ezüst húszas, 
és 29 frt 30 kr. a. é. 

Pestről egy névtelen . . . . 4 darab cs. arany. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. A z előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 k r . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden es. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- é s Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Eszmecsere a zsinati ülésrendről. — A 
ker. iskolatestvérek. (V. Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarország- és Austriából, Roma-, Németország- és 
Irlandból. — Irodalom. 

Eszmecsere a zsinati ülésrendről. 
Az egyházi zsinatok jelentőségét és nagy hord-

erejű hasznát, legyenek azok egyetemes, nemzeti, 
tar tományi, vagy megyei zsinatok, mindenki köny-
nyen belátja, ha azok tárgyát és czélját kellő figye-
lembe veszi. A zsinatok főleg az egyházra nézve nyu-
galomzavaró bajok megszüntetésére, a hitágazatok 
és erkölcs-szabályok fölötti viták kiegyenlítésére, az 
egyházi fegyelem javítására és szilárdítására irá-
nyozvák. A zsinatok időnkinti megtartása, szabály 
gyanánt kötelező *). Napjainkban ez üdvös rendele-
tek emlékünkben fölfrisülnek : mint ezt a zsinatok 
tar tása, s a zsinatokról megjelent tudományos mun-
kák és értekezések eléggé bizonyítják. 

E becses lapban megjelent értekezések is jelesen 
földerítették a zsinatok jelentőségét, és kötelező ere-
jét. Azonban ugyané lap folyó évi 8-ik számában kér-
dés merült föl: minő rangszerinti hely illeti a zsina-
tok tagjait; sőt véleménykép ranghely is tüzetett ki. 
Mivel pedig a jeles értekező alkalmat akart ez által 
nyúj tani , mint nyilatkozott, hogy mások is e tárgy-
hoz szóljanak: legyen szabad, több egyházi jogtu-
dósok nyomán, nézetemet minden félreértés nélkül, 
egyszerűen, őszintén, mélyen tisztelt szerkesztő ur 
engedelméből közleni. 

A zsinati ülésrendről szóló czikkben a szerzetes 
apátok és prépostok, minden különbség nélkül a káp-
talani küldöttek után helyeztetnek ; már pedig hogy 
az apátok és prépostok közt lényeges különbség lé-
tezik, ezt az egyházi jogtudósok, kik három rendű 
praelatusokat különböztetnek meg, elég világosan 
bizonyítják. Ugyanis kisebb rendű praelatusoknak 
nevezik azon főpapokat, kik vagy a püspökit meg-
közelitő küljoghatósággal, és püspöki diszjelekkel 
birnak (ezek első rendű praelatusoknak neveztetnek; 

*) Cone. Later. V. Sess. X. S. Leo M. Ep. 6. Urbani V. 
epist. ad Petrum Archiepiscopum. Conc. Tolet. IV. C. 3. 

s illyenek hazánkban a benedekiek pannonhegyi fő-
apátja , a premontreiek jászói és csornai prépostjaik, 
a cisterciek zirczi, és sz. gotthárdi apátjaik, a szala-
vári és telki apátok); vagy kik csupán püspöki disz-
jelekkel, minden joghatóság nélkül élhetnek (ezek 
másodrendűek, mint a czimzetes apátok és prépos-
tok); vagy harmadrendüek, kik püspöki diszjelek 
használata nélkül mintegy püspöki küljoghatóságot 
gyakorolnak: mint a szerzetes-rendek generálisai és 
provinciálisai. 

Az első rendű praelatusok, .praelati quasi epi-
scopi' név alatt fordulnak elő ; ezekhez számíttatnak 
azok is, kik semmi megyébe nem kebelezett terü-
lettel (territórium separatum) birnak, és ,praelati 
nullius'-nak neveztetnek *). Az első rendű praelatusok 
mindjárt a püspökök utáni ranghelyet foglalják el, 
és a káptalan csak testületileg, capitulariter állhat 
előttök 2). „Praelati primi ordinis, principe postEpi-
scopum honoris loco distingvuntur" 3). „AbbatesRe-
gularium praecipua quadam dignitate Ecclesiastica 
post Episcopum refulgent" *). „Benedictio Abbatum 
aliquam analogiam cum Episcopali consecratione in 
eo habet, quod benedictos in proximo gradu post 
Episcopos constituât, et illis quamdam ordinis parti-
cipationem quoad usum Pontificalium, et facultatem 
conferendi ordines minores t r ibuat , ac semel imper-
tita reiterari non debeat" 5). „Etiam nomine Episcopi 
venit Abbas et Praelatus Reguláris, dum non agitur 
de actu ordinis, sed merae iurisdictionis" 6). „Abba-
tes vocati sunt, etiam Praesules. Praesul nomen di-
gnitatis sonat, et Abbatibus tamquam in dignitate 
constitutis tribuitur" 7). „Hodie Abbates dicuntur 
Praelati et Praelatis annumerantur, tamquam prae-
eminentiam et dignitatem obtinentes" 8). Tovább az 

' ) Cherrier, ,Praerogativae honoris, et iura praelatorum 
non episcoporum'; és Rechberger, Enchir. Jur. Eccl. §. 223. — 
2) Udvardy, Egyházi jogtan; a nem-püspök praelatusokról. 
Rechberger, Praer. hon. — 3) Cherrier , Jus Can.; de prael. 
non episcopis. — 4) Schmidt, Inst. Jur. Eccl., de Abbatibus 
Reg. — 5) Schräm, de benedictione Abbatum. — e) loan. Cle-
ricatus, de Regularibus. — 7) Van Espen, Opera omnia Ca-
nonica. De Monast. Super. — s) Van Espen, ibidem. 

19 



166 m— 

elsőrendű praelatusok meghívatnak az egyházi egye-
temes zsinatra s ott kiváltságból döntő (votum 
decisivum), különben tanácsadó (votum consultati-
vum) szavazattal bírnak. „Iure tarnen recentiori Car-
dinales etiam non Episcopi, praelati, abbates et gé-
nérales Ordinum, qui scilicet iurisdictione quasi epi-
scopali gaudent , et speciali privilegio ius habent in 
conciliis generalibus votum decisivum edendi" 2). 
„Suffragium decisivum in Conciliis generalibus solis 
Episcopis, et ex privilegio Abbatibus et generalibus 
ordinum competere" 3). „Praepositis Regularium, et 
Abbatibus, iam ab antiquissimis temporibus magnus 
in Ecclesia habitus est honos, et ad Concilia vocatis 
post Episcopos considendi, ferendique suffragii saepe 
tributa potestas est. In Concilio Constantinopolita-
no, 448. sub Flaviano, 23 Archimandritae iudicio 
contra Eutychen calculum addidisse leguntur, cum 
30 Episcopis" 4). „Observantia invectum est, ut et 
Cardinales, Ordinum Generates, et nonnulli Abbates 
Iurisdictionem Ecclesiasticam habentes invitentur. Hi 
soli itaque hac ratione nomen adponunt: Definiens 
subseripsi. Alii, qui ad Concilia pro maturiori mate-
riarum pertractatione advocantur, ut Theologi et 
Iuris sacri periti, tali suffragio desti tuuntur, proin-
deque ita subsignant : Consentiens subseripsi" 5). A 
zsinatra meghívott főpapok rendében a püspökök után, 
mindenkor az apátok és prépostok említtetnek ; igy 
III. Pál a trienti zsinatot hirdető bullájában : „Dei 
omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus saneti, ac 
beatorum eius apostolorum Pe t r i , et Pauli auetori-
tate sacrum oecumenicum et generale Concilium 
in civitate Tridentina. . . indiciums, annuntiamus, con-
vocamus, statuimus atque decernimus; omnes omni-
bus ex locis tarn venerabiles fratres nostros Patriar-
chas, Arcbiepiscopos, Episcopos et dilectos filios Ab-
bates, quam alios quoscunque, quibus iure, aut pri-
vilegio in Conciliis generalibus residendi, et sententias 
in eis dicendi permissa potestas est" e). U g y szinte 
a tartományi zsinatokra meghívott püspökök után 
az apátok, ezek után a káptalani küldöttek említtet-
nek 7). Hasonlólag a megyei zsinatokat illetőleg, az 
apátok, püspöki helyettesek, káptalanbeliek, espe-
resek, plébánosok említtetnek 8). — Az előszámlált ér-
vek a századok által szentesitett zsinati ülésrendet 

' ) Benedict. XIV. de Synodo. — 2) Clierrier, de Conc.; 
és Rechberger, Enchir. Iur. Eccl. Tom. I. p. 80. — 3) Schräm, 
Inst. Iur. Eccl. de Conciliis. — 4) Schenkl, de Praep. Reg. — 
ä) Schmidt, de Conc. Eccl. — 6) Bulla indict. Conc. Trid. „Ini-
tio nostri." — 7) Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts. Tom. 
I. — s) Phillips, die Diöcesansynode. 

és fokozatot eléggé földerítik, és világosságba he-
lyezik. 

Vessünk egy pillanatot a zsinati ülésrendről 
közlött czikkben fölhozott érvekre is. 

Az a lap, miért kellene a jog és századok által 
szentesitett zsinati ülésrendtől eltérni, e szavak len-
nének : „Dignitates et Canonici Cathedralis Ecclesiae, 
cum Capitulariter procedunt aut sunt , praeferuntur 
caeteris omnibus; alias Abbates titulares et habentes 
mitrae usum praecedunt" *). Azonban e szavak valódi 
értelmét több jogtudós nyomán földeríthetjük. „Ca-
nonici saeculares constituunt Collegium, quod vulgo 
dicitur Capitulum. Quod est corpus ex pluribus per-
sonis Ecclesiasticis, communibus legibus et iuribus, 
ad communem utilitatem coadunatum" 2). „Canonici 
singuli proprie non constituunt Senatum, aut corpus 
ipsam Ecclesiam Cathedralem repraesentans, neque 
iurisdictio, aut auctoritas singulis Canonicis, sed Cor-
pori competit" 3). „Capitulares debent ad unum lo-
cum simul convocari ; alias res non ageretur Capitu-
lariter" 4). — E szavakból ki tűnik, hogy a káptalan 
nevezet alatt mindig testületet értünk : tehát e szó 
alatt is ,Capitulariter', testületileg, nem pedig egye-
seketjha azok követek gyanánt küldetnek is. E véle-
ményt XIV. Benedek pápa szavai is erősítik : „cum 
simul uniti, et constituentes unum corpus, seu, ut di-
citur, capitulariter Synodo interveniunt." Ezt akár 
hogy taglalgassuk, egyesekre nem lehet alkalmazni; 
s nem vehetjük ,repraesentant' értelemben. — Végre, 
hogy a ,capitulariter' szó alatt a káptalant csak mint 
testületet kell érteni, világosan megfejti maga a szö-
veg 5) ; hol folytatólag ez áll : „et post eos Com-
mendatarii, deinde Dignitates, mox procuratores 
Capitulorum Ecclesiarum Catbedralium" ; tehát a 
káptalani küldöttek (procuratores), megkülönböztet-
nek a káptalantól, mint testülettől. 

A magyar egyházban tartott zsinatokat a mi 
illeti e), ezekből nézetünk gyengítésére döntő érveket 
nem lehet fölhozni. Idézetképen említtetik: Benedek 
áldor, és IV. Béla király alat t , 1256-ik évi eszter-
gomi zsinatban történt aláírás. De itt kiszabott 
rendre nem akadunk : mert a püspökök után az esz-
tergomi és fehérvári prépostok, a sáághi és türjei 
prépostok, ezek után Jákó esztergomi kanonok, Má-
tyás zágrábi prépost, következnek ; nincs tehát sem-
mi megállapodás, semmi meghatározott rendfokozat. 

' ) Caer. Episc. — a) Schräm, de Capitulo. — 3) Van 
Espen, de Capitulo. — 4) Schräm, Inst. Iur. Eccl., de Capi-
tulo. — 5) Caer. Episc. Libr. I. C. 25. nro 15. — 6) Péterffy, 
Cone. Sacr. in regno Hung. 
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Az 1561-ik évi nagyszombati zsinatban a tridenti 
zsinatra küldöttek részére pénzbeli ajánlatok alá-
írása foglaltatik. A többi zsinatban is, mint az 1648-
dik évi nagyszombati zsinatban, a püspökök után 
Rohonczy István zalavári apát következik, és több 
főpapok, mintfölbatalmazottak. — Hogy pedig a zsi-
nati aláírásból nem mindig lehet biztosan következ-
tetni , kitűnik az 1629-ik évi, Pázmány Péter alatt 
tartott nagyszombati zsinat zársoraiból ; hol ez áll : 
„Visum est expedire, ut hanc primam Dioecesanam 
Synodum , syngraphis f irmarent, qui adfuere : nullo 
tamen dignitatis ordine servato, sed prout quisque 
accessit" 1). A zsinati aláirások tehát nézetünket 
meg nem döntik. 

Hasonlólag a megyei és országgyűlési ülésrend 
sem vezet bizonyos megállapodásra ; mert némellye-
ket a praelatusok közül a főtáblánál, az ország mág-
násai közt, láttunk helyet foglalni : mint a pannon-
hegyi főapátot, és a jászói prépostot; mig mások az 
alsó tábla rendei között foglaltak helyet. 

Maradjunk tehát a régi százados szokás, és jog 
által megerősített zsinati ülésrendnél ; ne kívánjunk 
olly újításokat, mellyek mig czélhoz alig vezetné-
nek , csak a kölcsönös becsülés és tisztelet kap-
csait tágítanák , sőt a nyugalmas kebleket is fölza-
varnák. Kocsiss Adám. 

A ker. iskolatestvérek. 
V. (Vége.) 

A harag kitörései az iskolatestvéreknél hallatla-
nok. Azért a gyermekek nem félénkek, nem csalfák, 
és kárörvendező föladok; nem is találtathatnak e ta-
nonczoknál ama jellemhibák, mellyek egy szenvedé-
lyes, elégületlen, s állapotával meghasonlott tanító-
nak iskolájában önkénytelenül is előfordulnak. Mi-
után a gyermekek az ő tanitójokat szeretni, s az 
oktatást örömest tartoznak látogatni, ez pedig ke-
gyesség által volna leginkább elérendő : azért a 
testvéreknek, az ő tiszteletes alapitójok által megsza-
bott értesitvényben, különféle bölcs szabályok adat-
nak: hogy mikép kelljen tudnillik ama kegyessé-
get alkalmazni, és gyakorolni. E kegyesség kiváló-
lag akkor tanúsítandó, ha a tanitó büntet : ugy hogy 
itt minden kemény és szenvedelmes bánásmódnak el 
kell tűnnie ; s a gyermeknek éreznie, hogy a tanitó 
csak azért büntet , mert kénytelen, s hogy ezt aka-
rata ellen, és szánakodva teszi. Az iskolatestvérek 
által rendelt büntetésnek következő tulajdonokkal 

r ) Péterffy, de Conciliis. P. II. p. 264. 

kell birnia: 1. Nem kell soha büntetni szenvedélyből, 
gyűlölség-, bosszú- s kéjelemből, hanem tiszta szán-
dékból, a gyermeket velejavitni. 2. A büntetés szere-
tettel legyen párosulva: ugy hogy a tanitó nem is 
mondaná ki, ha más eszköze volna a gyermek megfe-
nyitésére. 3. A büntetés legyen igazságos : tehát soha 
olly kihágásért, melly nem bizonyos. 4. Alkalmas, a 
vétség nagysága- , s a gyermek kedélyállapotához 
mérve. 5. Mérsékelt; inkább szelid, mint tulszigoru. 
6. Nyugalom-, és egyeneslelküséggel végrehajtva. 
A tanitó soha se büntesse a gyermeket , mig maga 
föl van hevülve ; mert a gyermekek megvetik azt, ki 
magát a szenvedélytől el hagyja ragadtatni. Ennél 
fogva, ha a tanitó fölhevülve érzi magát, halaszsza el 
a büntetést, mig az használni fogna. 7. Eszélyes ; 
miután a tanitó előre megfontolta a lehető következ-
ményeket, mellyek a büntetésből származhatnak: 
kiválólag, midőn rossz akaratuakkal van dolga, kik 
a büntetést könnyen rosszra magyarázzák. 8. A bün-
tetést a tanoncz önkénytesen fogadja el ; miután vét-
ségének nagysága élő színekben terjesztetett eléje. 
9. A tanoncznak nem szabad a tanitó iránti tartozó 
tiszteletet megsértenie. 10. A tanitó a büntetést hall-
gatva adja meg; és nem szabad eltűrnie, hogy a 
gyermek sivalkodjék, vagy máskép zajt csináljon. 

Miután a nemes vetélkedés minden előmenetelnek 
lelke : azért az iskolatestvérek egy eszközt sem mulasz-
tanak el annak a tanitványokbani fölélesztésére ; de 
minden kevélység, önzés, és fönhéjazás mellőzésével. 
Különös sikerrel használtatik a felügyelő testvér ál-
tal hónaponkint megtartatni szokott próbatétel a hó-
napos föladványok fölött ; és a jutalmazások. A hall-
gatás az első, és legnevezetesebb eszköz, mellyet a 
testvérek a rend és nyugalom föntartására az iskolá-
ban használnak. Az oktatáson kivül , sőt az oktatás 
ideje alatt is, a tanitó igen keveset beszél, azt is csak a 
legszükségesebbet. E hallgatás megtartását szerfölött 
könnyíti egy jeladó eszköz. Csudálatos, ugy mond 
egy szemtanú (Strak tudor), csudálatos az eszközök 
egyszerűsége, mellyek által itt a rend, béke, figye-
lem és szorgalom föntartatik. E g y kisded, és előirt 
alakú eszközzel jel adatik: és azonnal mindenik vi-
gyáz , emelkedik, leül , térdepel, változtatja helyét, 
beszél, vagy hal lga t , i r , vagy olvas, ide , vagy oda 
teszi le könyvét ; a mint tudnillik az adott jel kíván-
j a , a nélkül, hogy a tanitó csak egy szót is mondott 
volna. Egy másféle intés, ugyanazon eszköz he-
gyecskéjével : és ez meg van feddve, amaz fölbátorít-
va , ez itt megjutalmazva, az ott megbüntetve. Jó és 
rossz pontok egészíttetnek itt ki ; mi elérhetlennek 
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látszik : és mégis már az első osztályban láttam illy 
intés miatt némellyeket sirni, másokat örvendeni. S 
miért? Mert szorgalmuk elismeréseül Lasalle képét 
szabad volt pár napra haza vinniök. Legtöbbet pe-
dig, és a tömegek rendbehozásában lényeges szolgá-
latot tesz a szorosan vallásos érzelem, melly az isko-
lában uralkodik , és minden egyesnek szivébe korán 
beültettetik ; azután a szoros alávetésnek, alázatosság-, 
és jámborságnak példája, mellyet minden tanoncz lát 
az ő tanítóin, s végre az okos fegyelem, melly elejét 
veszi minden botrányos kihágásoknak." — Egyéb-
iránt a jámbor testvérek nem csak az iskolában ke-
zelik dicséretesen a fegyelmet, hanem az iskolán 
kivül is ; lelkismeretes pontossággal megtartva saját 
szerzetbeli szabályaikat. Ezt maga a rendalapitó is 
szerfölött sürgette; oda törekedvén fáradhatlanul, 
hogy a testvérfőnököknek szívökre kösse, miszerint 
ezek lehető legnagyobb szorgalommal őrködjenek a 
társulat szabályainak megtartása fölött. E tekintet-
ben mi sem volt neki csekély, és nyomatéktalan ; s 
hogy megmutassa, milly rossz következést vonhat 
maga után némelly csekélynek látszó szabály áthá-
gása is, következő szép hasonlítással szokta volt a 
dolgot fölvilágosítani. A ki csak egyszer, úgymond, 
légy által csipetett, vagy tűvel szúratott meg, annak 
ez még olly iszonyú kárt nem okoz: de ha ez gyakrab-
ban történik, ugy bele is halhat ; mikép ezt több vér-
tanúnak gyászos példája bizonyítja. Ha a rendi sza-
bályok megtartása felől volt szó, ebben ő kérlelhet-
len vala. „Hogyha megsértitek a szabályt, mondá, 
akkor az Isten elhágy titeket ; valamint ama szemé-
lyek is, a kik eddigelé pártfogolnak titeket." A 
testvérek, igy szól a 16-ik szabály, mindent, a mi a 
rendi figyelemre vonatkozik, ha még olly csekélység-
nek látszanék is, kiválólag nagyra becsülni tartoz-
nak , és azt ugy nézni, mint első segédeszközt saját 
megszentelésökre ; mivel a rendi szabály pontos tel-
jesítésében, főgyámpontot találnak mindig az Isten 
parancsolatainak pontos teljesítésére ; valamint az 
ördög minden kisérteteinek legyőzésére is. Mert az 
Isten kiváltképen azoknak adja meg az ő kegyelmét, 
kik a szabályok megtartásában kitűnők. A rendszabá-
lyok védfalul szolgálnak a vallási községeknek : mig 
a fegyelem tart, és uralkodik náluk, addig ők rendü-
letlenek; valamint ellenben a fegyelmetlenség első 
forrása föloszlatásuk-, és tagjaik romlásának. Azért a 
testvérek az intézet szabályait a legpontosabban tar-
toznak megtartani, s minden egyéb szabály- és szo-
kásoknak eléje tenni: ha csak az Isten és egyház 
törvényei mást nem parancsolnak. 

A szerzetesi fegyelem s érzelmi tisztaság föntar-
tására jótékonyan hat tovább azon szabály, melly -
nél íogva a testvéreknek soha sem szabad olly 
dolgokról beszélgetniök, mellyek csak a tudákos-
ság és kíváncsiság kielégítésére szolgálnak ; mely-
lyek a hiúságnak kedveznek , és a felebaráti sze-
retetet megsérthetnék. Külső személyek irányában 
a testvéreknek udvariasság ajánltatik, és eszé-
lyesség; a másnemű személyekkeli társalgásban 
pedig nagy ovatosság köttetik szívökre. Azért 
egy testvérnek sem szabad magánosan kimennie, 
vagy nőszemélyekkel tanú nélkül maradnia. Ren-
desen 4 órakor kelnek föl, s a reggeli órákat az aj-
tatosság* és tanulásnak szentelik ; hivatalos müködé-

* seiket pedig 8 órakor kezdik. Minden héten járulnak 
a penitencziatartás-, és Oltári-szentséghez. Hibáikra 
egymást testvéri szeretettel figyelmeztetik, s a ke-
gyelem megőrzéseért buzgón imádkoznak. 

Maga a rendalapitó, De la Salle is, kiválólag imád-
ság embere volt. Majdnem szünet nélkül imádkozék; 
folyvást Istennel társalogván. Saját vallomása szerint 
naponkint négy órát szentelt a szemlélő imádságnak. 
Nem egyszer pedig egész éjeken át látták őt , az időt 
imádságban tölteni. Olly nagy nyomatékot fektetett ő 
az imádságra, hogy azon számos és jeles szellemi köny-
veken kivül, mellyek az imádságról értekeznek, még 
egy iratot is szerkesztett a testvérek számára : melly-
ben az imádságra, s az elmélkedés nagy mesterségére 
igen szakavatottan tanítja őket. „A testvérek, ugy 
mond egyik szabályban, mit se mulaszszanak el, az 
imádság szellemének megnyerése és megőrzése vé-
gett. Nekik különösen meg kell szeretniök az imád-
ság szent gyakorlatát , és ezt első, s legfőbb minden-
napi gyakorlásnak tartaniok, melly leginkább képes 
az Isten áldását minden egyéb gyakorlataikra lees-
deni." A dicsőült szerzetalapitó továbbá különös 
szeretettel viseltetett Urunk sz. gyermeksége és kín-
szenvedése iránt: miért is a fölfeszített Megváltónak 
képét folyvást szobájában tar tot ta; valamint a kín-
szenvedésről, és a gyermek Jézusról szóló letenyét is 
naponkint elimádkozta. Szintén az Oltári-szentség 
iránt is gyermeksége óta gyöngéd ajtatossággal vi-
seltetett. Nem is ismert nagyobb örömet annál, mint 
ha ezen szeretetre méltó Isten előtt szabad volt mu-
latnia. Hasonlóképen különös bizalom- és tisztelettel 
viseltetett a boldogs. Szűz iránt: az ő kiválólag 
anyai oltalma hely ezé a zsenge intézetet; fiúi tiszte-
letét különféleképen mutatván meg iránta. Több Íz-
ben zarándokolt testvéreivel valamelly, a boldogs. 
Szűz tiszteletére szentelt templomba; mindennap el-
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imádkozá a sz. olvasót, és meghagyá , hogy a bold. 
Szűz napi solozsmája valamennyi novitiatusban kö-
zösen imádkoztassék. Különös ajtatossággal viselte-
tett sz. József i r án t , kit zsenge intézete minden há-
zának védnökül adott; és azt akará, hogy valamenyi 
testvértől egyaránt, és naponkint tiszteltessék. Végre 
különös véd-, és pártfogójául választotta magának 
sz. Mihály főangyalt, minden szerzetesi rendalapitót, 
sz. Remigiust, borromei sz. Károlyt, és Salesi sz. Fe-
renczet. 

Illy szellemben alapitá meg de la Salle az ő in-
tézetét: és kétséget nem szenved, hogy a szófogadó 
testvérek, s illetőleg fiai, kik e fegyelemben kiképez-
vék , és attól bensőkép folytonosan ösztönöztetve, 
megszenteltetnek: győző, s ellenállhatlan hatalmat ké-
pesek gyakorolni az ő tanonczaikra, s olly erélyt fejt-
hetnek ki a tanitás és nevelés mezején, melly a leg-
üdvösebb eredményeket igéri s biztositja. 

Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , mart. 6-án. Az e lapokban kisebb-nagyobb kivo-

natban, vagy egészen is közlött főpásztori szózatok eléggé ta-
núskodnak amaz élénk és benső részvétről, mellyel honunk 
nmélt. érsekei s püspökei a kath. egyház szorongatott fejének 
aggodalmai- s fájdalmaiban osztoznak. Az összes, nem csak 
birodalmi, de mondhatnók európai episcopatus nyilatkozata 
(miután az olasz- és francziaországi stb. püspökök érzelmei 
úgyis ismeretesek), mellyet mult számunkban közöltünk, s 
melly honunk főpásztorai által is alá lőn irva, fölöslegessé te-
szi minden egyes , ez érdemben emelt szózatok közzétételét : 
azt azonban még sem hagyhatjuk emlitetlenül, hogy a kalo-
csai egyháztartomány metropolitája, nmélt. K u n s z t József 
kalocsai érsek ur ő excellentiája, febr. 5-én kiadott főpásztori 
körlevelében, a sz. atyáért mondandó imádságok-, és a hit-
beni állhatatosságra hiván föl a főmegye papságát, febr. 25-én 
külön körözvényt is bocsátott ki a pápa ő szentsége részére 
gyűjtendő adományok mikénti kezelését illetőleg. Hasonló in-
tézkedések az ország minden része- és megyéiben történtek ; 
mellyekről hallgatva, a fönebb is emiitett püspöki nyilatkozat 
aláiróit kivánjuk név szerint elősorolni. 

— A congressus elé terjesztendő nyilatkozatot, illetőleg 
ünnepélyes tiltakozást ez ideig a következő főpásztorok irták 
alá (a kelet napjai különböznek, jan. 6-dikától február végéig) : 
„Bécs, Linz , Boroszló, Kalocsa, Hildesheim, Olmütz , Zág-
ráb , Brünn, Freiburg Breisgauban, Görz, Esztergom, Mar-
burg , Münster , Nagyvárad, Osnabrück, Paderborn, Pelplin, 
Győr , Rottenburg, Tr ier , Regensburg, Károlyfejérvár, Kla-
genfurth, Eper jes , Eger , Fulda, St.-Pölten, Limburg, Nyit-
r a , Posen, Salzburg, Treviso , Speyer , Udine , Triest , Ve-
lencze, Brixen, Köln, Gratz, München, Przemysl, Szombat-
hely , Tarnow, Trient , Verona, Weszprém, Budweis , Pécs, 
Diakovár, Leitmeritz. Lesina, Lemberg, Parenzo, Temesvár, 
Segnia, Würzburg, Adria, Mainz , Padua , Szatlimár, Sze-

pesvár, Augsburg, Bamberg, Körös, Lúgos , Portogruaro, 
Vácz, Székesfejérvár, Belluno, Chioggia, Königgrätz, Prá-
ga , Rosnyó , Spalato, Zara, Kassa, Balásfalva, Laibach, Pas-
sau, Cattaro, Sebenico, Veglia, Ragusa, Krakó, Szamosuj-
vár , Lütt ich, Namur, Soutliwark, Dornik, Clifton, Cheps-
tow , York, Gent , Beszterczebánya, Brügge, Hexam, Pre-
shome, Nothampton , Chur , Freiburg (Schweizban), Solo-
thurn , Salford, Sit ten, Hoeven, Schrewsbury, Armagh, Pli-
mouth, Roermond, St.-Gallen, St.-Móricz , Glasgow, Haa-
ren , Haarlem, Mullingar, Waterford, Fermoy, Derry , Kil-
larney, Sligo, Thurles stb. S c h w a r z e n b e r g Fridrik car-
dinalis , prágai herczeg-érsek, v. G e i s s e 1 János cardinalis, 
kölni érsek, S c i t o v s z k y Keresztelő-János cardinalis , esz-
tergomi herczeg-érsek, Magyarország primása, R a u s c h e r 
József Othmár cardinalis, bécsi herczeg-érsek, H a u l i k 
György cardinalis, zágrábi érsek, R a m a z z o t i Angyal ve-
lenczei patriarcha, Hermann freiburgi érsek (Breisgauban), 
G o d e a s s i József zarai érsek, Leo poseni s gneseni érsek, 
Béla egri érsek, T a r n ó c z y Maximilian-József salzburgi 
herczeg-érsek, K u n s z t József kalocsai érsek, T r e v i s a -
n a t o József-Lajos udinei érsek, D i x o n József armaglii ér-
sek , Irland primása, Z w i y s e n János utrechti érsek, lier-
zogenbuschi apostoli helyettes, Fridrik olmützi lierczeg-ér-
sek, Sándor balásfalvi érsek, G o l l m a y r András görzi 
herczeg-érsek, S c li e r r Gergely münchen-freisingi érsek, 
L e a h y Patrik casheli érsek, v. D e i n 1 e i n Mihály bambergi 
érsek, C a n t w e l l János meathi püspök." (Folyt, köv.) 

— A t . hittani kar szombaton, mart. 4-én tartott rend-
kivüli gyűlésében, Dr. M á r k f i Sámuel helyébe, dékánjá-
nak Dr. S c h o p p e r György tanárt választá meg egy-
hangúlag. 

— A magyar egyházat, mint az ,Idők tanujá'-nak irják, 
ujabb veszteség érte. „Nagys. és ft. S z e n c z y Imre , a csor-
nai premontrei rend praelatusa, f. hó 2-án, élte 62-dik évben, 
az Urban elhunyt. Az örök világosság fényeskedjék neki." 

BÉCS. A főmagasságu bibornok-érsek , R a u s c h e r J. 
Othmár ur ő eminentiája a romai ügyre vonatkozó diplomatiai 
tárgyalásokat kiváló figyelemmel kisérve , minden ujabb for-
dulatot egy-egy körlevéllel jelöl ki; az épen előtérbe állított 
eszme, tulaj donképen sophisma megczáfolását véve czélba, 
mellyel a sz.-szék jogainak ostromlói, a közönség gondolkozá-
sát tévútra vezetni iparkodnak. Februárhó 9-én kiadott fő-
pásztori levelét még nem is közölhettük egész terjedelmében, 
s már egy ujabbról kell tudósítanunk a t. olvasókat, melly 
febr. 26-án tétetet t közzé; s mellyben a főmagass. bibornok-
érsek, utalva azon gyorsaságra, mellyel most, „a vasutak és táv-
iratok eme korszakában, a fejlemények lefolyása történik", 
figyelmeztet az ez irányban tet t ujabb lépésre. „A pápa, ugy 
mond, előttetek ismert köriratában, komolyan és méltóság-
gal , de egész szelídség- és kímélettel is előadta, mikép neki 
a legatiókról lemondania lehetetlen ; miután az egyházállam 
nem az ő saját ja , hanem az egész kath. anyaszentegyliáze; 
hogy ő ama pár to t , melly ott külgyámolitás segélyével az 
uralmat magához ragadta, nem részesítheti az elismerés en-
gedvényében> a nélkül, hogy ezzel az egész egyházállamban, 
minden kül- és belföldiek izgatásait ne bátoritaná föl, s a ker. 
világ valamennyi uralkodóinak jogait meg ne rázkódtatná; 
hogy minden embernek szükséges arra gondolnia, mikép Is-



170 m— 

tennek szigorú Ítélőszéke előtt egykor ne az igazság, hanem 
irgalmasság szerint részesülhessen a kegyelemben. Most te-
hát a pápának azon szemrehányás tétetik hivatalosan, hogy 
ő merőben v i l á g i é r d e k miatt , a hit nevében hivatko-
zott a lélekismeretekre, s ez által a l e l k i és v i l á g i do l -
g o k a t h e l y t e l e n ü l ö s s z e z a v a r t a . A sz. atyának te-
há t megtiltatik, hogy mint feje az anyaszentegyháznak, sz. 
Péter öröksége végett szavát emelhesse ; fölhivatik annak el-
ismerésére , mikép ő , mint az apostolok fejedelmének utódja, 
mit sem szólhat a sz.-szék világi jogait illetőleg : hanem eze-
ket csak egy világi fejedelem minőségében, és a világi ural-
kodók rendelkezése alatt álló eszközök segélyével védheti 
Mi következik ebből ? Következik először is , az e g y h á z á 1-
l a m n a k , m i n t i l l y e n n e k t a g a d á s a . Az egyházál-
lamnak egész sajátsága abban áll , hogy azt az időszerinti pá-
p a , egyházi méltóságának erejénél fogva, s csak azért birja, 
mivel e tartományokra a romai, s ebben az összes anyaszent-
egyház , mellynek a hitegység és közösség tekintetéből köz-
pontra vagyon szüksége, jogos igénye van. Ezért neveztetik 
az egyházállam sz. Péter örökségének. És a milly igaz, hogy 
e nevezet több, mint merő üres hang , szintolly bizonyos, sz. 
Péter utódjának azon joga és kötelessége, miszerint ezen egy-
házállam föntartására szó és tet t által működjék. — Követ-
kezik másodszor, az e g y h á z ama j o g á n alt t a g a d á s a , 
m i s z e r i n t v i l á g i j a v a k a t é s j o g o k a t , mint tulaj-
dont , s z e r e z h e s s e n és b í r h a s s o n . Ha az egyház jo-
got szerezhet magának arra , hogy bizonyos világi javak-és 
jogosultságokról, az egyházi élet czéljainak elérése végett 
rendelkezhessék : ugy magától értetik , miszerint fel van jo-
gosítva , e birtokát mindazon eszközökkel védeni, mellyek a 
szeretet és igazság törvényével egyeznek. Mikép lehetne te-
hát az egyházat még azon jogtól is megfosztani, miszerint 
egy igazságtalan jogsértésnek az intés és kérelem egész ere-
jé t , az ovástétel egész komolyságát szegezhesse ellene ? A 
kérelem- és intések ollykor alkalmatlanok : és illyenkor meg-
történik , hogy az azokat fölemlitő szájat bezárni akarják : el-
vileg azonban még soha sem tagadták meg az igazságtalan-
ságot szenvedőtől a jogot , hogy előterjesztéseket tehessen, 
és e mellett a lélekismeretre hivatkozhassék. Ugyanazon ér-
telemben , és alapon, mellyel valaki meg van jogosultsága fe-
lől győződve, meg van győződve arról i s , hogy másoknak ő 
irányában kötelességeik vannak ; és kétségtelenül az a pörle-
kedésnek legemberibb és nemesebb módja, ha maga az ellen-
fél lélekismerete hivatik föl az ügyben biróul. Csak az sajnos, 
hogy ez nem mindig elégséges. Azok pedig, kik közvetlenül 
liivatvák az egyház jogait védeni, hivatvák egyszersmind arra 
is, hogy Istennek parancsolatait, ki a sziveket vizsgálja s itéli, 
hirdessék, és azok megsértése ellen szavukat emeljék. Ha te-
há t az egyháznak világi birtokára joga van, ugy egészen a 
püspöki hivatáshoz tartozik, e jog megsértése ellen a lélek-
ismereti kötelesség-, és mindeneket látó Istennek Ítéletére 
hivatkozást állitani ; sőt nem is létezik olly lelkipásztor, ki a 
körülményekhez képest ezt tenni ne köteleztetnék. Ugyan-
azért nem is kever a pápa össze lelki és világi dolgokat : ha-
nem csak sz. hivatalának kötelességét teljesíti az ál tal , hogy 
mindazoknak, kikben igazságérzet lakik, az egyházállam el-
len intézett támadás igazságtalan voltát szemeik elé állitja; s 
egyszersmind szívökre köti a katholikusoknak, miszerint n e m 

m é l t ó k t ö b b é a k a t h o l i k u s n e v e z e t r e , ha a sz.-
szék megraboltatását nem nézik akkép, mint az Isten és egy-
háza ellen elkövetett nagy büntettet. — Meg kell vallani a 
politikáról, melly egy év óta Europa viszonyai fölött uralg, 
hogy a folytonos ujabb fordulatokban kimeríthetetlen." (Mi 
épen az általa védett ügy igazságtalanságának jele; miután min-
den olly alap tarthatlansága csakhamar világossá lesz, mellyre 
időnkint hivatkozik : s egyetlen olly okot sem bir felhozni, 
melly a birálatot kiállva, mindig és mindenütt érvényesnek 
bizonyulna be. Az egy és örök igazság, mellyre az egyház hi-
vatkozik , változhatlan : mig az ellene küzdő álokok minden 
perczben változnak ; mert az értelmeket megzavarni akaró 
sopliisták, az egyének- és körülményekhez alkalmazkodva ke-
resik elő mindig a legplausibilisabb, a szenvedélyek- és elő-
ítéleteknek leghizelgőbb nézeteket ; készek az imént felhozot-
takat , a jövő perczben elvetni, s másokkal cserélni föl, mi-
helyt azokkal czélt érni nem lehet. Nekik nem arra van gond-
jok , hogy alapost mondjanak; hanem hogy sophismáikat a 
közönséggel legalább egy pillanatig elhitessék, mig tudnillik 
a czélba vett merénylet t é n y n y é válik : mikor azután gon-
dolhat és szólhat akárki, és mit; nekik elegendő, ha a tények 
ellenmondhatlan logikájára hivatkozhatnak. A jog uralma sze-
rintök elég sokáig tar to t t , hogy az általuk imádott erőszak-, 
és hatalomé, az átalános szavazat nevében fölavattassék). „A 
pápa világi hatalma világosan és tökéletesen jogszerűnek is-
mertetett, és a legszebb Ígéretek csatoltattak hozzá. Most 
azonban IX. Piusnak azt adják értésül, hogy ő ugyan jog-
szerű fejedelme minden, az egyházállamhoz tartozó tartomá-
nyoknak: de ezen országfejedelmi jognak mi köze sincs egy-
házi méltóságával ; sem az a kath. egyházra nem tartozik. Epen 
ugy beszélnek vele, mint Báthory András cardinalissal lehe-
tet t volna szólni, ha ennek eszébe jutandott Erdélyt , melly-
nek uralkodói székén ült egy ideig, akkép tekinteni, mint 
egyházi birtokot. A világi uralom, mondják ők, személyes jog 
rád nézve ; s ezt illetőleg állásod semmiben sem különbözik 
attól, melly bármilly más világi uralkodóé. Neked nincs meg-
engedve ezen, egészen világi (!) kérdéssel a püspökökhez for-
dulni , s a katholikusok lélekismeretét nyugtalanitni : mintha 
tudnillik tartományaid birtokának megszorítása által, a kath. 
egyházon valami nagy igazságtalanság követtetnék el. — A sz. 
atya e követelésre bölcsesége szerint válaszoland: a püspökök 
felelete rá már" (általunk is) „közöltetett. A szigetvárostól, 
Velenczétől kezdve, mellyet az adriai tenger hullámai locsol-
nak, föl, egészen az ős Armaghig, Irhon apostolának székéig, 
mintegy százötven érsek és püspök egyesitette szavát, hogy 
Europa szine előtt nyilatkozzék a sz.-szék világi uralkodása 
fölött, és bizonyságot tegyen azon elvek vészteljes volta fe-
lől , mellyek nevében az fenyegettetik. E szám nagy ; de ki-
csiny is egyszersmind : mivel ez csak egy kis részét teszi azon 
püspököknek, kik az okiratban kifejezett meggyőződést oszt-
ják és vallják. E kérdést illetőleg, azok közt, kiket a Szent-
lélek rendelt, egyházának a világ öt részébeni kormányozá-
sára, nincs kétféle vélemény. Ti is testvérim és munkatár-
saim ! e nyilatkozatban, mellyet nektek ezennel megküldök, 
saját meggyőződéstek kifejezését fogjátok találni. Álljatok 
erősen a hit- és bizodalomban ! Mert a ki mindvégig állhata-
tos marad, az meg fog koronáztatni : ez azon küzdelem tör-
vénye , mellyet küzdenünk kell. Az U r , ki az ég téréit mér-
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ték és szám szerint rendezte , s mind ama világoknak, mely-
lyek szemeinknek csak mint csillámló pontok tűnnek föl, pá-
lyáikat kiszabta, kimérte legnagyobb pontossággal azon kört 
is , mellyet ő a gonoszság merészkedésének enged. Azoknak 
pedig, a kik őt szeretik, minden üdvökre szolgáL" 

ROMA-ból küldték meg a ,Morning Post '-nak, s utána 
az ,Allg. Zeit.' is közli, az angol katholikusok küldöttségének 
ő szentsége általi fogadtatása felől szóló eme tudósítást: „Teg-
nap" (febr. 18.) „igen érzékeny jelenetnek valánk a Vaticán-
ban tanúi. Ő szentségéhez mentünk, irántai részvétünket ta-
nusitandók. Mintegy 200-an lehettünk, többnyire katholiku-
sok, és valamennyien angolok. Wiseman bibornok olvasta a föl-
iratot : mellyet természetesen ő maga szerkesztett. Igen szép 
volt ; de a pápa felelete fölülmúlt mindent, mit eddig hallot-
t am, az érzékeny és méltóságteljes szónoklat tekintetében. O 
nem olvasta szavait, hanem irás nélkül mondta : ,Ha Isten-
nek akarata, hogy e látogatás érje egyházát, ugy kötelessége 
neki, mint Krisztus, bár méltatlan helyettesének, e kelyhet 
meginni ; ama keresztényi meggyőződésben, mikép Is ten, ki-
nek okai mevizsgálhatlanok, mit sem enged a világban tör-
ténni a nélkül, hogy e megengedés czélja jó nem lenne.' Kért, 
hogy térdeljünk le azalatt, mig ő az anyaszentegyházért imád-
kozik ; s az ég áldását mindnyájunkra, gyermekeink- és roko-
nainkra, Angolhon-, és valamennyi lakóira lekérte; melly 
alkalommal Angliát sz. Gergelyként, a ,szentek tartományá'-
nak nevezé, s vonatkozva a ,non Angii, sed Angeli' kifejezésre, 
azon reményét fejezé ki , mikép Anglia nem fog soha meg-
szűnni, az erény, életszentség, és Isten szolgálatábani kitartás 
angyalait szülni. Áldását adva reánk, intet t , hogy vidáman 
nézzünk ama jobb idők elé, midőn az igazság és béke megcsó-
kolandják egymást. Hangja egy pillanatig sem hanyatlott; 
jóllehet könyei sürün hulltak szemeiből; és minden jelenlé-
vők mélyen meg voltak rázkódtatva. — Demonstratiónkban 
mindkét nem, és valamennyi életkor képviselve volt. Köztünk 
voltak a liverpooli, s uj-seelandi kath. püspökök, több más 
főpapokkal, az angol és skot collegium igazgatói, az irhoni 
domonkosiak perjele stb. Möns. Talbot a pápa környezetében 
volt. A pápa további szavaiban még azt is kifejezte, mikép ő e 
föliratban, az Anglia részéről irányában táplált szives érzel-
mek zálogát és előjelét látja ; s ő reményli, hogy ezen, az 
igazság szeretete által mindig kitüntetett ország, előbb-utóbb 
a pápai követelések méltányosságát elismerendi." (E tudósítás 
Palmerston lord organumában nem kis jelentőségű.) 

DUBLIN. Az ,Oesterr. Volksfreund' egy magánlevél 
után közli, hogy a febr. 26-dikán megtartott gyűjtés alkal-
mával , a ,szegény' Irhon egyetlen (igaz, hogy fő-) városá-
ban , ő szentsége számára mintegy 325,000 frank gyűlt be az 
e végre kitett templomi perselyekbe. „Az adakozás legna-
gyobb lelkesedéssel tör tént , s mindenki, szegény és gazdag, 
egyaránt törekedett , hitbuzgalmának bizonyitványát adni. 
Irland többi részeiben is fognak hasonló gyűjtések történni; 
s reménylem, hogy kis idő múlva mindenik város vetekedni 
fog Dublinnal. Erősen meg vagyok róla győződve, hogy egész 
Irlandban másfél millió is be fog gyűlni." 

NÉMETORSZÁG. Az alsó-rajnai vidéket február 19-én, 
vasárnap, félelmes égiháború látogatá meg, melly egyszerre 
több templomot, és még több tornyot borított lángba. Lierre, 
Pueés, Aertselaer, Wesemael, Lobes, Walcourt , Marchien-

ne-au-Port s egyéb községekben, mindenütt villám érte a 
templomok tornyait, és leégtek ; sok helyt magukat az egyhá-
zakat sem lehetett megmenteni. Igy a nazarethi, wesemaeli 
templomokat egészen megemésztette a tüz. Az utóbbi egyike 
volt a legszebbeknek az egész vidéken. 

I R O D A L O M . 
,CANTICA SACRA, concentus et preces liturgicae pro prae-

cipuis anni festivitatibus, nec non funeribus ac exequiis, 
item moduli ad sacrum Missae sacriíicium, iuxta ritum s. 
Romanae Ecclesiae, in usum cleri secularis et reguláris, se-
minariorum , directorum cliori, cantorum ruralium ac prae-
parandiarum a 4 vocibus et cantu chorali romano, redegit 
et edidit Franc, et An dr. Zsasskovszky etc. Proprietas au-
ctorum. Agriae.' K. 8-r. 216.1. Ara, fűzve : 1 f r t 40 kr. a. é. 

Jelen mü ujabb bizonyítéka szerzők jártasságának a 
zene gyakorlati terén ; tanúskodván főleg arról, miszerint az 
egyházi énekek ollynemü feldolgozásában is otthonosak, 
mellynek kivitele emberi hangoktól (Vocalmusik) föltételez-
tetik. Hogy milly nehézségekkel jár az efféle föladat helyes 
kivitele, azt honunkban, fájdalom! még kevesen tudják. Mind-
azonáltal szerzők, szerény véleményünk szerint, az első és 
második bassushangot kissé szabadabban is kezelhették volna: 
a csekélyszerü, s leginkább csak fokozatos mozgású 2-ik tenor-
hangot már inkább megilletné efféle korlátoltság. Szerettük 
volna, ha szerzők itt is, és ,Énekkönyv'-ükben is egy kis uta-
sítást adtak volna a hangok registrálását illetőleg, vegyes, 
vagy férfi karoknál ; mert ez ellen még legtöbbet szoktak vé-
teni nálunk nem-tudásból. Jelen műre nézve kevés észrevéte-
leink vannak; noha terjedelmes. Nevezetesen: 1-ör. A 6-ik 
számú, és 162-ik lapon lévők dori neműek; a 11. sz. aeoli pla-
galit; a 167. lapon lévő aeoli. Ká r , hogy a ,régi egyházi' 
hangnemek szellemében nincsenek földolgozva; az efféléket 
saját néven jelezni is szokás a zengelem fölött , mi itt sem 
ártott volna. — 2-or. A 26. sz. első zengéje nem harmada a 
kemény C-nek ; de a zengzet (tonica) ötöde ; tehát ezzel kel-
lett volna azt harmonizálni, s igy szabályszerüleg azonnal 
megszilárdítani az uralkodó hangnemet. Hasonlólag kellett 
volna eljárni a 116. 1. II. alatt; mellynek kezdő zengéje a 
zengzet ötöde; és III. alat t , hol plane elsődje a kezdő zenge. 
Mindezeket a logikai következetesség kívánja. — 3-or. I t t is 
találkozunk föloldatlan hangzatokkal, mint 7. sz. 21. ü. 2. h.; 
mellyre ismét széthangzat következik; vagy 169. 1. utolsó-
előtti ütenyének 4. tagja föl nem oldott kilenczedhangzat; 
vagy 105. 1. 4. ü. 1. t. föl nem oldott kicsinyített (vermindert) 
hármashangzat; mellyre még egy kilenczedhangzat követke-
zik azonfölül. Ez nem j á r j a ; főleg pedig egyházi énekekben 
nem. — 4-er. A 160.1. úgynevezett ,nagy à la breve', vagyis % 
ütemfelosztás van jelölve; s még sem bir egy ütem sem illy-
nemü értékkel. — 5-ör. Ki nem igazított sajtóhibák találtat-
nak : a 140. 1. utolsó ü tem, az 1. tenorban a b nincs feloldva: 
h-nak kell lenni; a 179. 1. 4. ü. 2. t. az 1. tenorban e előtt 
nincs b : es-nek kell lenni; 182. 1. 2. ti. első bassusban nincs 
az es feloldva : e-nek kell lenni ; a 203. 1. 3. ü. 4. t a 2. tenor-
ban h előtt nincs b : h e s-nek kell lenni. — 6-or. Meg nem 
álló monotonia van a 160-, 174-, 180- és 181-ik lapokon lévő 
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azon hangokban, mellyekben szabad mozgásnak van helye. — 
Végül kívánatos lett volna, ha szerzők a 13-ik század végén 
divatozott régi , elavult zengj egyeket a mü folytán vagy min-
denütt megfejtik, mint ezt a 33-ik lapon tevék , vagy épen 
csak a mostani zengjegyekkel jelezve adják át azoknak, kik 
az efféle megfejtésekhez talán nem is igen értenek. — Ajánl-
juk e müvet is az illetők figyelmébe s pártfogásába. 

Szénfy Gusztáv. 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Megjelent, és valamint Pesten, ugy Esztergomban, a papnö-

veldében kapható: 
,VASÁR- S ÜNNEPNAPI EGYHÁZI BESZÉDEK. Szerzé 

N e d e c z k y Gáspár dömösi plébános. Pes t , I860.' N. 8-r. 
VI és 362 1. Ára, fűzve : 2 fr t a. é. 

E beszédgyüjtemény tartalmát 30 egyházi szónoklat 
teszi, melly az adventi, karácson- és vizkereszti, ugy szinte 
n a g y b ö j t i ünnepkörbe eső ünnep- és vasárnapokon olvastatni 
szokott evangéliumokból meríti többnyire népszerű s gyakorlati 
tárgyát ; nevezetesen szól: az Ur eljöveteléről, könyörületes 
Ítéletről, sz. Mária példányáról, lelkismeretről, megtérésről, 
békeségről, ellenségeink szeretetéről, cselédek kötelességei-
ről , Jézus legszentebb nevéről, cselédek iránti kötelességek-
ről , a keresztény méltó ajándékairól, nevelésről, házasságról, 

bizodalomról, üldözésekről, konkolyhintésről, Isten igéjének 
akadályairól, avatásról, állhatatosságról, Isten igéjének szét-
terjedéséről, megváltásról, böjtről, halálról, káromlásról, 
poenitentiatartás szentségéről, megátalkodásról, Oltári-szent-
ségről, tiszta életről, s (Nagy-péntekre, mint utolsó) Krisztus 
urunk hét utolsó szaváról. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége számára : 
Gyuláról , e jeligével : ,Non tradat eum Dominus in animam inimi-

corum eius' : főtiszt. R á z e 1 Józse f , gyulai prépost és plébá-
nos ur 1 arany. 

Nt. N é m e t h József, gyulai káplán ur . . 2 tallér ezüstb. 
„ S z a u e r Alajos „ „ „ . . 1 „ „ 

Ft. K ő v á r y János , esperes és tari plébános ur, 
i l ly jel igével : ,Mittat tibi Dominus auxilium de 
Sancto, et de Sion tueatur te.' (Ps. 19.) . . 10 frt a. é. 

Nt . F ü l ö p Rázmán, tari káplán ur . . . 1 „ „ „ 
Nemz. P i 1 i n y i Katalin asszony . . . 1 „ „ „ 

s leánya Mária 1 „ „ „ 
S. I. Dobsináról, következő jelmondattal : ,Exur-
gat Deus, et dissipentur inimici eius.' 1 Lajos-arany (20 frankos). 

„ L. P. Rosnyóról . . . . . 1 cs. arany. 
Esztergomból, e jeligével : ,Isten oltalmazza szent-

séges atyánkat !' T. cz. L a n g ó Erzsébet . 3 frt a. é. 
K e l e m e n Zsuzsanna . . . . . 2 „ „ „ 

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS. 
A ,CSALÁDI LAPOK1-, mellyekböl imént jelent meg, és küldetett szét egy füzet (a II. kötet 

3-dik füzete) négy füzetből álló kötetenkint jelennek meg. Egy-egy kötetre 3 frt 15 krral a. é. fizet-
hetni előre. A már megjelent e g é s z k ö t e t e k , h e l y b e n átvéve (Pesten Kozma és Beimel 
könyvnyomdai irodájában, aldunasoron, a kegyes-rendiek épületében), 2 frt 50 krért a. é. megszerezhetők. 
Különben minden egyes füzet postán küldetik meg a t. előfizetőknek, keresztkötés alatt, Budapesten pedig 
házhoz hordatik. — Előfizetési pénzek a ,Családi lapok* kiadójának czime alat t , a fönebb nevezett nyomdai 
irodába intéztethetnek, hol az előfizetés helybeliektől is elfogadtatik. A czimek és utolsó posta hibátlan föl-
jegyzése kéretvén, minden megrendelt tiz példány után a tizenegyedik szívesen megajánltatik. Azon t. elő-
fizetők, kikhez a megrendelt kötetekből valamelly füzet meg nem érkezett volna, e hiánynak nyílt recla-
matio utjáni tudatására tisztelettel fölkéretnek. A II. kötethez még egy füzet fog, lehető leghamarább, kiegé-
szítésül kiadatni, s a III—ik k ö t e t r e uj előfizetés hirdettetni: mellyet azon t. előfizetők is megkapnak, kik 
1 8 5 9 - r e már előbb beküldték az illetéket. 

A ,RELIGI0C kath. egyházi folyóiratra előfizethetni valamennyi cs. k. postahivataloknál; helybeliektől 
Pesten is elfogadtatik az előfizetés a Beimel- és K o z m a - f é l e nyomdában (Dunasor, kegyesrendiek épüle-
tében). Az előfizetési dij egész évre, postán járatással 10 frt 50 kr , félévre 5 frt 2 5 kr; helyben egész 
évre 9 frt 80 kr , félévre 4 frt 90 kr. austr. ért. (A szerkesztőséghez intézett levelek, a kiadó czime alatt, 
s bérmentesen kéretnek küldetni. Helyben a lonnevezett nyomdai iroda is elfogadja.) 

Teljes számú példány okkal mind a , CSALÁDI LAPOK-, mind a,RELIGIO'-ból még szolgálhatunk, 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RËLÏGÏâ 
ICATIL KG Y I IÁ/L, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t szer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 k r . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Testvéri szózat a papnövendékekhez a ho-
miliákra nézve. — Néhány észrevétel az ,Unio'-ban leirt ma-
gyar ruthenek történetére. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s i -
t á s o k : Magyarország- és Austriából. — Irodalom. 

Testvéri szózat a papnöveiidékekliez 
a homiliákra nézve. 

Midőn a nagyobb gymnasiumi osztályokban a 
tanulmányokat dicséretesen bevégezve, s a terhes, 
de dicső egyházi hivatalra magatokat elszánva, a 
papnöveldei intézet tagjai közé fölvétetni óhajtotta-
tok , és föl is vétettetek, hinni akarom, hogy azon 
magasztos elszántsággal léptetek annak falai közé, 
hogy félretevén és megvetvén a világ csábitó inge-
rei t , ugy képezenditek ott magatokat ki, hogy egy-
kor a rögös egyházi pályán, a nagy Isten dicsőítése 
öregbítésére, a ker. kath. anyaszentegyház diszére, 
az emberiség közjava- és boldogitására ernyedetlen 
buzgalommal munkálódva, azok sorába számíttat-
hassatok , kik sz. Pál apostollal alázatosan és igaz-
ságban elmondhatják : ,nem voltunk hasztalan szol-
gák ' ; mert az isteni kegyelem által támogatva s erő-
sítve, hivatásunknak megfelelni, s hivatalunk ter-
heit béketűréssel viselni, gyenge tehetségünk sze-
r in t , sziv- és lélekből igyekeztünk. E boldogító vi-
gasztalásra azonban mulhatlanul megkívántatik, 
hogy már a papnöveldében, az intézeti fegyelem szo-
ros megtartása mellett, és a kitűzött tanulmányok 
szorgalmas és alapos tanulása által ugy képezzétek 
magatokat, hogy a lelkipásztorkodásra kilépve, a j ó 
pásztor' czimet ne csak megérdemeljétek másoktól, de 
az öntudat jó bizonyságtétele által abban ti magatok 
is örvendhessetek. 

Nagyok ugyan , és számosak a jó lelkipásztor 
kötelességei. Ezeket itt egyenkint fölhozni nem szán-
dékom. Hallottátok azokat már , és jövőben is hal-
lani fogjátok tudós, és tapasztalt tanáraitok előadá-
saiból. Csak egyre szorítkozom most : a nép nyilvá-
nos oktatására, a hit- és erkölcs-czikkekre nézve. Ez 
közönségesen három szónoklati alakban történik: 
katechesis, predikáczio , s homilia által. A katechesis 

a tanodák- és templomban gyakrabban, a prediká-
czio ünnep- és vasárnapokon az egyházi szószékből, 
a homilia szintazon napokon, de gyérebben történik 
az egyházakban. A tanítás e három neme minden lel-
kipásztor föladata ; hogy a hit- és erkölcs-czikkeket 
azok által ismertesse meg alaposan a hallgatókkal, 
csepegtesse szivökbe, és buzdítsa föl általuk hatha-
tósan a benső embert, a hit, és erkölcsiség követelte 
üdvös tettekre. 

A tanítás e három neme közt tehát egyik a ka-
techesis, melly az ész és értelem első fejlődésében a 
gyengébb fölfogásu gyermekekhez legczélszerübben 
tartatik, a templomban u g y , mint a tanodában. En-
nek olly hit- és erkölcs-czikkekre kell kiterjeszkedni, 
mellyek könnyebben fölfoghatók ; és ezeket ollyan 
forrásból merített okadatokkal kell fölvilágosítani, 
mellyek a gyenge értelem- és szívben a hatást biz-
tosan előidézzék. Il lyenek: a sz.-irás világos, és kön-
nyen fölfogható szavai, s a bibliai sz. történeteknek 
a fölvett tárgyhoz alkalmazott, és azt fölvilágosító 
hü előadása. 

A tanítás második neme a predikáczio. E neve-
zet alatt közönségesen azon egyházi szónoklat érte-
tik , melly a sz.-irásból kiválasztott bizonyos szöveg 
fölött tartatik, és bizonyos hit-, vagy erkölcs-czikkre 
terjeszkedvén ki , azt hosszabban fejtegeti , s üdvös 
tanulságokat hoz ki a hallgatók részére. E neme a 
tanításnak, melly a hallgatók nagyobb részéhez, az 
élemedettebbekhez látszik alkalmazva lenni, legkö-
zönségesebbé vált a nyilvános szónoklatok közt; s 
miután ezek kidolgozására legtöbb segédforrások is 
léteznek, a szószékekről is leginkább tar ta tnak: és 
közönségesen u g y tekintetnek az egyházi szónokok 
által, mint legalkalmasabb mód a vallás nyilvános 
és alapos tanításai közt. E hiedelemnek nem mondok 
ugyan átalánosan ellene: de hosszabb tapasztalat 
után annyit mégis merek állítani, hogy a h o m i 1 i a i 
szónoklat, melly az egyházi tanítás harmadik neme, 
valamint a hallgatóknál igen kedvelt , ugy egyszer-
smind igen bőven és legüdvösebben is gyümölcsöző 
neme a tanításnak. Ez az oka, hogy az egyházatyák 
közül is sokan, nevezetesen sz. Ágoston, aranyszájú 
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János , Ambrus, Cyrill, Gergely, Hilár, Jeromos, 
Leo, Beda s többen, nem csak maguk gyakorolták 
a homiliai szónoklatot, de a lelkipásztorokat is eré-
lyes szavakkal hivták föl a homiliák készítésére, s 
ezek gyakoribb használatára. Én is ezen egyházi szó-
noklat neméről akarok most különösen szólni, arra 
figyelmeteket fölhívni, s gyakorlatára lehetőleg 
ösztönözni. 

A ,homilia' nevezet alatt olly szónoklati dolgo-
zat értetik , melly a szent-irás szakaszaira, különö-
sen pedig, a sz.-atyák példájának nyomán, az evan-
géliumok bizonyos czikkeire terjeszkedvén ki , azok 
fejtegetésében majd hitágazatokról tétetik tanulsá-
gos említés, és meggyőző erősítés ; majd bizonyos er-
kölcs hozatik szóba, melly kellőleg magasztaltatik, 
ajánl tat ik, és gyakorlatára a hallgatóság erélyesen 
fölhívatik; majd pedig bizonyos egyházi szertartá-
sokjelentősége adatik elő, s azok tiszteletbentartása 
hathatós szavakkal köttetik a hivők szivére. Sőt né-
ha egyházi jogkérdések is fejtegettetnek, és az egy-
házi történelem nyomán az egyház védelmére is tör-
ténhetnek alkalmas fölszólalások, a hallgatók mi-
veltségi fokozatához képest. A homiliák hasznos, sőt 
szükséges voltáról a tridenti zsinatban jelen volt 
a tyák is meg lévén győződve, a többek közt azt is 
kötelességökké tették a püspököknek, hogy a pap-
növeldékben a sz. atyák homiliái olvastassanak, és a 
homiliák készitésére szorgalmasan taníttassanak a 
növendékek. (Sess. 23. Cap. 18.) A lelkipásztorokat 
pedig oda utal ták, hogy ünnep- és vasárnapokon a 
sz. mise alkalmával olvastatni szokott evangelium 
fölött alkalmas magyarázatot , vagyis homiliát tart-
sanak a néphez. (Sess. 24. Cap. 7.) 

Igaz, hogy a homiliák alapos kidolgozása több 
időt , és nagyobb fáradságot igényel, mint bármelly 
más neme az egyházi szónoklatnak ; miután a fölfo-
gott szent-irási szakasz minden czikkeire, s egyes 
kitételeire figyelni kell , mi folytonos éberséget, és 
kitartást igényel : de azért a lelkes egyházi szónok-
nak a homiliák készítésétől visszariadni nem szabad ; 
megemlékezvén, hogy nem azért küldetett a nép kö-
zé mint tanító, hogy a k ö n n y e b b , hanem hogy a 
czélszerübb ós üdvösebb tanítási mód által feleljen 
meg küldetésének, és az által eszközölje hallgatóinak 
szellemi jóllétét. Tegyetek bár egykor ti magatok is 
a nép közt kísérletet a jól kidolgozott homiliákkal : 
és tapasztalni fogjátok, milly lelki élvezettel hall-
gatják azokat a hivők, s milly vallási felvilágoso-
dást nyerendnek azok által; a mi titeket is benső 
örömmel fog elárasztani, s nem fogjátoksem az időt, 

sem a munkát sokalni, mellyet a homiliák készi-
tésére üdvösen áldoztatok. De valljátok meg önma-
gatok is, mit tartanátok azon egyházi szónokról, ki 
a homiliák készítésétől akár a munka és fáradság, 
akár az idő hosszasága miatt akarná magát fölmen-
tetni? Ugy-e nem j ó , nem lelkes lelkipásztornak 
tartanátok őt, hanem olly gondatlan és tunya béres-
nek, ki nem a j obb , hanem a könnyebb legeltetést 
keresné a nyá j részére; legkisebbet sem törődvén a 
nyáj szellemi jóllétével? És méltán: mert a jó lelki-
pásztor nem csak munkáját és fáradságát nem kí-
méli legeltetése nyájától , de lelkét is odaadja annak 
jólléte-, és üdveért! 

Ezek fölhozása után, helyén látom megemlíteni 
azt is , hogy találtatnak az egyházi szónokok közt 
ollyanok is, kik a homiliákat csak ugy tekintik, mint 
egy könnyen tartható, s rögtönözött előadást, és az 
evangeliumi szakasz fölött tartandó rövid, elhamar-
kodott , minden előkészület nélküli szabad magya-
rázatot; és mondani szokják, hogy a kisebb, vagy 
együgyübb hallgatóság nem méltó arra , hogy jól 
kidolgozott szónoklat tartassák hozzá : jó nekik egy 
kis homilia is , melly semmi, vagy igen kevés mun-
kába kerül. Ezekről azt lehet állítani, először: hogy 
nem tudják , mi a homilia; azt minden munka nél-
kül képzelvén sikerrel a néphez tarthatni ; másod-
szor : meg nem emlékeznek arról, hogy hivatásuk-
nak meg nem felelnek; nem a hallgatók j avá t , ha-
nem maguk könnyebbségét hajhászván : mi által fe-
lelősekké teszik magukat az Ur szine előtt, hivataluk 
hanyag teljesitéseért; és igy harmadszor: midőn ho-
miliát képzelnek tartani , nem egyebet tesznek, mint 
hogy zavart szónoklatuk által hasztalan szószapori-
tásba egyvelednek, mellyből maguk is alig tudván 
kigázolni, a hallgatók elméjét és szivét üresen hagyják. 

Hogy tehát a homiliák igazán azok legyenek, 
és a hallgatókra üdvösen hassanak, jól kidolgozot-
taknak kell lenniök; mire valamint idő és munka, 
ugy gyakorlat is kívántatik. Vegyétek tehát ti is 
gyakorlatba a homiliák készítését, mindjárt Ielki-
pásztorkodástok kezdetében ; folytassátok állhatato-
san : és tapasztalni fogjátok azok üdvös hatását. Hogy 
pedig a gyakorlat annál könnyebb legyen, kezdjé-
tek meg azt már a papnöveldében ; hol tudós taná-
raitok és elöljáróitok által kellő útmutatásokat nyer-
tek a homiliák készitésére. Nem mondom ugyan, hogy 
minden szónoklatotok homiliai alakban történjék: de 
valamint ajánlom ezt, ugy szeretettel föl is hívlak, 
hogy a homiliák készítését el ne hanyagoljátok , sőt 
azokat gyakrabban használni igyekezzetek ; biztosak 
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lehetvén róla, hogy valamint hallgatóitok kedves 
részvétét tapasztalandjátok, ugy fáradságos munká-
tok édes gyümölcsében is részesülendetek; mellyból 
rátok áldásos megelégedés fog háramlani bő mérték-
ben. „A mi urunk Jézus Krisztus malasztja, az Isten 
szeretete, és a Szentlélek részesülése legyen mind-
nyájunkkal." (II. Kor. 13, 13.) Vezerle Gáspár. 

Néhány észrevétel 
az ,Unio'-ban leirt magy. ruthenek történetére. 

(Folytatás.) 

Már most, mellőzve azt, hogy ezen korszakban 
Podolia, G-alliczia és Lengyelország a szakadásról 
mit sem tudott *) , csak azt kérdjük : hihető-e, hogy 
N.-Lajos, ki a pápától 1355-ben ,kereszténység ka-
pitánya' czimet nye r t , s a nem-katholikusok ellen 
türelmetlenül, és majdnem fanatismusig (?) emelke-
dett buzgalommal (!) gyakorolta a térítést; hihető-e, 
mondjuk, hogy ezen N.-Lajos, szakadár herczegnek 
országában birtokot ád , azonkívül két szakadár ko-
lostort , és talán, mint némellyek hiszik, püspöksé-
get is enged alapí t tatni?. . . Ezt N.-Lajosról annál ke-
vésbbé lehet föltenni, minthogy ő volt az , ki 1360-
ban István szerb fejedelem ellen, épen azon okból, 
hogy Romával egyesülni nem akart , kereszthadat 
indított; és minthogy N.-Lajos volt az, ki az orszá-
gában lakó, még a pogányság homályában tévelygő 
kunokat, a kereszténység fölvételére kényszerité *), 
a vallásukhoz szokott átalkodottsággal ragaszkodó 
zsidókat az országból kiűzte, a temesi bánságban pe-
dig 1366-ban a szakadár oláh papokat, nejeik- és 
gyermekeikkel együt t elfogatván, hivatalaiktól meg-
fosztotta, s helyökbe Dalmatiából latin papokat ren-
delt; a gör. bolgárokat pedig minorita szerzetesek 
által térittette 2). Továbbá Koriathovics valamint 

' ) Balugyánszky, Egyházi tört. II. 205. 1. 
*) Mondanunk sem kell. hogy az e kifejezésekben rejlő vá-

dat mi magunkévá nem teszszük, sem a t. ezikkiró minden állítá-
saiért felelősséget nem vállalhatunk. Tudjuk, milly könnyen 
szórják némellyek a ,hit-kényszerités, fanatismus' stb. gyűlö-
letes szavakat, olly n a g y jellemek becstelenitésével, mellyek 
védelmére a meg nem ölhető igazság ereje , végre prot. és 
más , nem is kath. Írókat kényszerit, a rágalmazottak becsü-
letének helyreállítására, diadalmasan kikelni. Kath. Íróhoz bi-
zonyosan illőbb ezekkel tartani , mint általuk megezáfoltatni ; 
s félünk, hogy a t. ezikkiró N.-Lajos irányában szinte az utób-
bira tarthat számot. S z e r k. 

2) Engel , Geschichte des Ungrischen Reiches. II. 
Theil. 115. 1. 

Csernekhegyen a görög szertartásuak számára, u g y 
Beregszászon a latinok számára is kolostort alapí-
tott *). Ezt mint szakadár nem igen tehette. Hogy a 
Koriathovicscsal bejött oroszok csakugyan egyesül-
tek voltak, mint az általa alapított kolostor szerzete-
sei is kezdetben: bizonyítja még Leopold király Par-
thenius püspök számára adott adományozó levele; 
mellyben többi között ezeket olvashatni: „intelligi-
mus in Munkács exstare Monasterium Ordinis 
Sancti Basilii, a piis Principibus ante aliquot 
centenos annos fundatum ut ibi E p i s c o p u s 
G r r a e c i R í t u s , e x o r d i n e B a s i l i a n o r u m 
R o m a n a e E c c l e s i a e U n i t o r u m resideret" 2). 
íme, e g y e s ü l t e k voltak kezdetben az orosz ba-
siliták; és a kolostor mint egyesülteknek épittetett! 
Mindezekből lá that juk, hogy a N.-Lajos idejében be-
jött oroszok nem szakadárok, mint az ,Unio'-ban ol-
vashatni, de egyesültek voltak; és a szakadásra csak 
később „taliter qualiter devenerunt", mint Leopold 
király fönemlitett levelében mondja. Maga szerző is, 
ugy látszik, csak feledékenységből irta oda a „szaka-
dár" szót; mert a nélkül, hogy megemlítette volna, 
mikor csatlakoztak ezen bevándorolt szakadárok az 
uniohoz, mindjárt hozzá teszi: „De mivel az unió 
szilárdítása- és terjesztésére külön főpásztor igényel-
tetett: azért II. Ulászló király 1491. János csernek-
hegyi vazul-szerzetest nevezé ki az egyesültek első 
püspökéül, kinek székhelye Munkács lön." 

Azonban téved, midőn Jánost határozottan első 
munkácsi püspöknek mondja; kit II. Ulászló 1491-ben 
nevezett volna ki. Két oklevelet birunk II. Ulászló-
tól , mellyekben Jánosról, mint püspökről emlités 
tétetik: de egyik sem tartozik azok közé, melly ék-
ből János kinevezésére következtetni lehetne. Sőt, ha 
jól vizsgáljuk Ulászló azon levelét, melly „in subur-
bio Civitatis nostrae Albae Regalis, die Dominico 
proximo ante Festum B. Petri Apostoli 1491." Íra-
to t t , könnyen megérthetjük, hogy János már e le-
vél irása előtt püspök volt. Mert a levélben János 
kinevezéséről legkisebb emlités sem tétetik : és u g y 
látszik, hogy e levél János azon panaszára, misze-
rint alattvalói neki nem engedelmeskednek, adatott 
ki ; mit nyilván bizonyítanak a levélben előforduló 
szigorú kitételek : „Volumus, et fidelitati vestrae et 
vestrum cuiuslibet Praesentium serie strictissime 
praecipientes committimus et mandamus : quatenus a 
modo deinceps Reverendo Patri Joanni Episcopo ve-
stro , sub cuius videlicet Iurisdictione estis, in omni-

!) Bazilovics, P. II. p. 65. — 2) Ugyanot t , 66.1. 
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bus licitis, et consuetis iuxta a n t i q u a m con-
s u e t u d i n e m obedire et obtemperare, ipsumque 
revereri debeatis et teneamini" etc. ' ) Iuie ezen 
szavak : „sub cuius videlicet Iurisdictione estis", bi-
zonyítani látszanak, hogy Ulászló Jánost e levél ál-
tal munkácsi püspöknek nem nevezhette ; mert már 
ő akkor az volt. Ugy szinte János nem volt e l s ő 
munkácsi püspök; előtte már többnek kellett lennie: 
mert különben meg nem értjük Ulászló ezen szavait: 
„iuxta antiquam consuetudinem obedire et obtempe-
rare debeatis." Maga Pray sem határozhatta meg a 
munkácsi püspökség alapításának évszámát; ós csak 
saját véleményét mondja k i , midőn az első munká-
csi püspökről igy nyilatkozik : „Prima illius memo-
ria occurrit ad annum 1491., quo Joannes quidam 
Episcopi titulum gessisse in Instrumentis legitur; 
quo f e r e p e r s u a d e o r , Episcopatus initia Vla-
dislao tribui oportere" 2). 

Nem bizonyos tehát, hogy : a rutheneknek Ma-
gyarországban csak 1491-től fogva volt püspökük. Mi-
óta van tehát? Sokan azt hiszik, hogy Koriathovics 
Tódor, 1360 körül Munkácson nem csak kolostort.de 
püspökséget is alapított : mit a fönemlitett Leopold 
király levele is bizonyítani látszik. Miért is János 
csak annyiban mondható első munkácsi püspöknek, 
a mennyiben ő fordul elő a fenmaradt oklevelekben 
először, mint munkácsi püspök. 

Az egész történeti vázolatban a legfeltűnőbb 
azon pár sor, mellyben a „három botrányos krasz-
nobrodi nővásár" iratik le ! Szerző ur azt L á n y i 
,Magyarföld Egyháztörténeté'-ből 3) majdnem szóról-
szóra irta ki; Lányi pedig F e s s l é r ,Geschichte der 
Ungern1 czimü müvéből fordította 4). Fessier pedig 
honnan vette? nem tudjuk. Fessier Bazilovics több-
ször emiitett müvére hivatkozik ; ez azonban a dol-
got egészen máskép adja elő. Lássuk tehát, mi lehet 
igaz e botrányos történetben,és mi nem? T. Horváth 
ur az egész botrány eredetét akarván kikutatni, azt 
az aradi szakadár püspök egyházi kormányzásából, 
és azon körülményből származtatja, hogy ugyan-
azon főpap, a házasság szentségének náluk sokkal 
könnyebb felbonthatását is eszközül használta az egy e-
sültek visszacsábitására. Azonban szerző mindkettő-
ben téved. Téved az elsőben; mert noha 1551-ben 
Aradon, vagyis inkább Jenőn görög püspökség lé-
tezett : az, az akkori török háború miatt Jenőn nem 
székelhetett; miért is Erdélybe menekült, és az Iza-
bella által püspöki laknak rendelt fél-diodi kolos-

0 Bazilovics, P. I. p. 22. — 2) Hierarchia, P. I. p. 381. 
— 3) I. köt. 307. 1. — VIII. 402. 1. 

torban székelt Ugy szinte a másodikban ; mert 
kérdjük : ki hiszi el, hogy azon csábitásnak, mellyet 
az aradi püspök az egyesültek ellen használt, csak 
Krasznobrodon lett volna eredménye? s nem inkább 
Arad vidékén történt volna az illy bot rány? To-
vábbá, ha ez csakugyan ama szokásnak következ-
ménye , melly a keleti egyházban a házasság köny-
nyebb fölbonthatásakörül még most is létezik: miért 
nem történt illy botrány előbb, és más helyen is, ha-
nem épen csak 1551 körül, Krasznobrodon? A keleti 
egyház, még pedig az egyesült is, most is bizonyos 
okoknál könnyebben bontja fel a házasságot: és azért 
nővásárt még sem tart ! Nem az aradi püspök csábí-
tásának, sem a keleti egyház szokásának következ-
ménye volt az ; hanem, mint F e j é r György meg-
jegyzé : „Ex principio Lutheranorum sunt haec agi-
ta ta , qui matrimonio, a Christo restaurato, dignita-
tem sacramenti detrahentes, illud levissima de causa 
separarunt; ad causas pure saeculares degradarunt; 
viris duas etiam uxores tacite concesserunt, uti 
Philippo Hassiae Principi,Reformationis Antesignano : 
ita omnino Evangelii de sub scamno protractores" 2). 
De nem is ollyan visszaélés volt az, mint a minő az 
,Unio'-ban, Fesslernél leíratik. Nem jelentek meg 
hullámzó ha jú , s virágokkal ékitett fiatal leányok, 
és zöld ágakkal koszorúzott özvegyek a kraszno-
brodi kolostor terén tartott vásáron soha azon czél-
ból, hogy a fiatal férfiak által elraboltatván, 
szülőik ellenére, a kolostor szerzetesei által rögtön 
egybeadassanak ! Ez olly állítás, minőt csak Fess-
ier mondhat. Álljon itt I. Ferdinand azon levele, 
melly által az akkoriban leginkább terjedő prote-
stantisnmsból a házasság körül származott visszaélé-
sek orvoslását szigorúan foganatosítani igyekszik: 
„Ferdinandus, divina favente dementia, Romanorum, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex. Fidelibus nostris 
universis et singulis, Magnificis, egregiis, nobilibus, 
nec non prudentibus ac circumspectis, universitati 
populorum Ruthenorum eorumdemque officialibus, 
salutem et gratiam. Exponitur Maiestati nostrae per 
venerabilem ac religiosum Ladislaum Episcopum, in 
Claustro B. Nicolai Confessoris circa oppidum no-
strum Munkács, more Graecorum fundato, quomodo 
essent. inter vos, ex pl ebe videlicet ista Ruthenica 
complures, qui uxores repudiare et a se dimittere, 
et e contra uxores, quae a suis maritis, divortium 
facere vel levissima de causa saepe numero nulla ab 
eo, vel ab aliis episcopis, personisque ecclesiasticis, 

Fessier , Geschichte der Ungern. VIII . Th. 406.1. —• 
2) Iuriura ac Libertat. Codicillus dipl. p. 72. 73. 
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ad quos dispensatio huiusmodi iuxta eorum consve-
tudinem et ecclesiae ritum pertineret, petita licentia; 
sed solum modo a nonnullis ex vobis, solutione exi-
gua summae pecuniariae eis facta, licentia huius-
modi impetrata; quod in magnum scandalum, detri-
mentumque, perditionem animarum talium vergere 
dignosceretur, praesumentes ; ac proinde pro parte 
ipsius exponentis exstitit nobis humiliter supplica-
tum, ut in hac re de condigno iuris remedio provi-
dere dignaremur. Cum igitur indignum sit , p r o f a -
n o s h o m i n e s sese in authoritatem ecclesiasticam 
quovis modo miscere, praesertim vero dispensando 
maritis vel uxoribus, ut divortium inter se faciant, 
idque propter pecuniam, quo vix ullum maius exstat 
peccatum ; fidelitatibus vestris, et vestrum singulis 
harum serie committimus, et mandamus, ut praemis-
sis sic se habentibus, posthac nullo modo vos, aut 
quisquam vestrum se ad dispensandum huiusmodi 
homines, vel mulieres, divortium facere volentes, 
ingerere praesumatis, sed praefatum exponentem, 
caeterosque episcopos et alios ecclesiasticos, quorum 
id interest, authoritate eorum frui, gaudere in his et 
aliis huiusmodi, quae ad forum spirituálé spectant, 
modis omnibus permittere, ac per vestros, quorum 
interest, permitti facere debeatis et teneamini. Nam 
alioquin concessimus praefato Exponenti liberam fa-
cultatem contra vos et aliquos vestrum, qui secus 
fecerint, iuxta eorum iura et consuetudinem proce-
dendi, cui etiam Nos, tanquam Ecclesiasticorum iu-
rium defensores, auxilio nostro pro talibus punien-
dis, iuxta eorumdem mérita, pro necessitate affuturi 
sumus. Secus nullo modo facturi. Praesentibus per-
lectis exhibenti restitutis. Datum Posonii, die 15. 
mensis Mártii, anno Domini 1552" 1). 

íme , egy szó sincs a krasznobrodi, de még más 
szerzetesekről sem, az egész levélben ; mégis Fess-
ier , és utána Lányi és t. Horváth ur az egész bo-
trányt a szerzeteseknek tulajdonítják ! Nem inkább 
az tünik-e ki az egész levélből, mit Fejér György 
állit? Nem is a szerzetesek ellen panaszolkodott 
László püspök : de azon falubirák és földesurak el-
len, k ik , noha világiak voltak, mégis az egyházi 
dolgokba avatkoztak. De hogyan is panaszolkodha-
tott volna a k r a s z n o b r o d i szerzetesek ellen, mi-
dőn azok akkoriban Krasznobrodon még nem is lé-
teztek ; hanem csak byzanti Grennadius püspök által 
1729-ben vezettettek oda 2 ) ? Látjuk tehát , hogy 

]) Bazilovics, P. I. p. 28. Fe jé r , Iurium ac Libert. Codi-
cill. dipl. p. 72., és Pray, Spécim. Hierarch. P. I. p. 389. — 
2) Bazilovics, P. II. p. 177. 

mennyi igaz az egész történetben, és mit kell a há-
rom botrányos krasznobrodi nővásárról tartanunk ; 
mellyekről némelly ujabb történetíróink minden ala-
pos ok nélkül olly hiven emlékeznek ! (Yégeköv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi február 24-én kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva , C s o p e y Antal kanonokot a munkácsi egy-
házmegyében iskolai főfelügyelővé méltóztatott legkegyelmesebben 
kinevezni. (W. Z.) 

P E S T , mart. 9-én. A zágrábi főmagasságu bibornok-ér-
sek, H a u l i k György ur ő eminentiájának febr. 19-én kelt 
ujabb főpásztori levele, fényes igazolása a sz.-szék rágalma-
zott kormányzatának, s élethün ábrázolja a kath. egyház és 
hit ellenségei által olly setét színekkel festett viszonyokat a 
pápai államban : ugyanazért a több ívre terjedő körirat hosz-
szusága sem ijeszthet vissza bennünket annak minél bővebb 
tárgyalásától ; a t. olvasó közönség pedig csak örülni fog, az 
annyiszor elhomályosittatni kivánt igazságot illy nem csak 
irói, de egyháztanitói tekintély szájából hallhatni. A főpász-
tori körlevél végén a főmegye papsága, „in virtute sanctae 
ac salutaris obedientiae," szintolly erőteljesen, mint atyailag 
szólittatik föl az egyház szorongatott feje iránti tevékeny 
részvét tanusitására ; s az e sz. czélra gyűjtendő adományok 
beszedésére az egész jelen évnek minden ünnep- és vasárnap-
jai rendeltetnek. 

— A püspöki tiltakozást aláirók névsorozatának folyta-
tása : „Károly, königgrätzi püspök, H i l l e Bertalan-Ágoston 
leitmeritzi, Ferencz-Jakab haarlemi, Imre segniai és modrusi, 
János trienti herczeg-püspök, L a b i s Gáspár-József tour-
naii püspök, Miklós-József namuri, Lajos-József genti , P i n í 
Lajos-Mária spalatoi s macarscai, B o r d i n i Fülöp-Domon-
kos lesina- s brazzai, Henrik passaui, Jakab chioggiai, Antal-
Erneszt brünni, Miklós speieri, B l u m Péter-Józseflimburgi, 
A r n o 1 d i Vilmos tr ieri , báró E r d é l y i Vazul nagyváradi 
(gör. szert.), G a g a n e t z József eperjesi (gör. szert.) , Péter 
József sitteni, István lausannei, S l o m s c h e k Antal lavanti 
herczeg-püspök, W i e r z c h l e y s k i xav. Ferencz przemysli 
püspök (lat. szert.), Péter-János st.-galleni, L e g a t Bertalan 
triest- és capodistriai, György eichstädti, M ü l l e r János-
György münsteri, v. L i p p József rottenburgi, J a c h i m o -
v i c z Gergely B. przemysli, sambori és sanoki (gör. szert.), 
Florentius Kristóf fuldai, Ker. János brüggei, György-Antal 
würzburgi, R a n o l d e r János veszprémi, báró K e t t e l e r 
Vilmos-Emanuel mainzi, S t r o s z m a y e r József-György dia-
kovári, Z a b o y s k i László szepesi, B r i g g s János bever-
leyi, B r o w n Tamás-József newporti s meneviei püspök." 
(Folyt, köv.) 

PÉCS , mart. l-jén. Szokásban van megyénkben, éven-
kint theologiai kérdéseket tűzni ki megvitatásul : mi által a 
tudományos mivelődés a megyei papságban föntartatik és 
élesztetik. Az ez évi kérdések egyike ez volt : „Num clerici 
sínt Domini, vel solum dispensatores proventuum suorum ec-
clesiasticorum" ? Többen voltak, kik helyesen fejtették meg 
e kérdést; de valamennyit fölülmulá egy ,practicus felelet', 
mint azt ő méltósága, kegyes főpásztorunk, hivatalos iratában 
nyilvánitá : melly által egy nemeskeblü, áldozni mindig kész 
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férfi, 1000 p.forintot ajándékozott a megyei elaggott papok 
pénztárának. Adjon Isten több illy ,practicus' theologust me-
gyénknek és az egyháznak: akkor szebb jövőnek nézünk eléje ! 
Bizonyára méltó arra egy pap , ki a lelkipásztorkodás gondjai 
közt megőszült, és mint azUr szőllejének lelkismeretes mun-
kása , a nap terhei alatt meggörbedi, elöregült : hogy ne lás-
son szükséget éltének végnapjaiban. Az öregek iránti gyen-
gédség, és elaggott ügytársaink vallásos becsülése kivánja 
azt tőlünk, hogy illően elláttassanak. Magunkat, hivatásun-
kat tiszteljük meg az által, ha öreg ügytársainkat illőn ellát-
juk. Egy nyugalmazott kapitánynak 600 forintnyi dija van : 
arra kell tehát törekednünk, hogy egy érdemesült plébános-
nak se legyen kevesebb. Szép tanúsága a keresztény szeretet-
nek az öreg ügytársak felőli gondoskodás. Ne is nézzünk arra : 
mit s z e r z e t t magának öreg paptársunk ; tekintsük érde-
mét , tekintsük agg korát , tekintsük irányábani testvéri kö-
telmünket! — A nagy-böjti sz. beszédeket közkedvességü szó-
nokok tartják városunkban : azért templomaink látogatottak. 
A sz. atyáért imádkozunk, azon erős hi tben, hogy Thouvenel 
elvei, mellyeket ugy látszik Stambulban tanulmányozott, mi-
dőn a fő imánt a polgári ügyekből egészen kizárák, érvényre 
nem fognak jutni. A kath. egyház fe je , valamint szolgái is 
nem lehetnek közönyösek a társadalmi viszonyok illy veszé-
lyes alakulása i ránt , midőn arról van szó, hogy a hit meg-
mentessék a veszélytől, mellyet hitetlen politikusok ravasz 
combinatiója polgári viszonyok leple alatt készit annak szá-
mára. Ha nem is tartanak bennünket éles szemű sasnak, de 
vakandoknak se tartsanak ! 

HONTHMEGYÉ-ből, mart. 4-én. Ismeretes, mikép I. 
Napoleon, midőn 1803-ban, az akkori pápával a concordatu-
mot megkötötte, felkiáltott : ,Kell, hogy legyenek kolostorok, 
a nagy gonosztettek, nagy erények, és nagy szerencsétlensé-
gek okáért !' — Nagy gonosztettek okáért : hogy azoknak, kik 
olly szerencsétlenek voltak, illyeket elkövetni, helyök legyen, 
hol azokért bűnbánatot tartani, a belbékét ismét visszanyerni, 
s miután a világnak botrányt okoztak, annak épületére válni 
képesek legyenek. És ezt tapasztalni igen szép alkalmunk volt 
az idei böjt első vasárnapján, az irgalmas nénék felügyelete 
alatt lévő maria-nostrai női fegyháznak négy százra menő lako-
sain. Ugyanis az emiitett fegyház érdemteljes és lángbuz-
galmu lelkésze, nt. K r o t k y József ur, a főmagasságu bibor-
nok-érsek előleges szives engedélye mellett fölkérvén mélt. 
P e i 11 e r Antal váczi püspök urat a végre, miszerint némely-
lyeket e fegyenczek közül a bérmálás szentségében részesíteni 
méltóztatnék : ennek következtében ő méltósága szokott ke-
gyessége*, és főpásztori buzgóságánál fogva, daczára a zordon 
téli időnek, február 25-én, a vaspályán Szobon megjelenvén: 
miután itt a kerületi esperes, helybeli, s némelly szomszéd-
helységbeli plébánosok által fiúi hódolattal üdvözöl tetett, 
azonnal szánra ü l t , és a rengeteg erdők közt fekvő Nostra 
helység felé haj ta tot t ; hova egy órai utazás után szerencsé-
sen meg is érkezett. I t t egyelőre az napon estve 6 órakor a 
hajdani pálosok gazdagon fölszerelt, és gyönyörűen kivilági-
tott templomában, a ker. esperes ur által tartott litániában 
(melly alatt a templomi sz. énekekben olly ügyesen gyakorlott 

^ nostrai pórleányok, az igaz világosság jelképeit, a szentelt 
j égő gyertyákat kezeikben tartván, valóban szivrehatólag éne-

keltek,) részt vévén, másnap reggel 7 órakor ő méltósága a 

paplakból, hol szállásolva volt, egyházi kisérettel és a haran-
gok ünnepélyes zúgása mellett, a klastromba indult, az Ur 
dolgát végzendő. Eleinte ugyan valóban szomorú benyomást 
tőn ránk, midőn az ottani ámbátor elég tágas, mégis zsúfolva 
telt kápolnában, a két felül elhelyezett, tetőtől talpig fekete 
öltönybe burkolt, és síri csendbe merült szánandó gyászala-
kok hosszú során á t , az oltár felé lépdeltünk ; kik közt csak 
itt-ott váltak ki az irgalmas nénék hófehér fej borítékjaik által, 
mint megannyi őrangyalok : de még szomorúbb hatást okozott 
bennünk, midőn egyetemes fölkelésök , vagy letérdelésök al-
kalmával, vas bilincseik szivrázó csörgetése hallatszott, melly 
az embert nem akarva is az általuk elkövetett sokféle fő-, s 
égbekiáltó bűnökre emlékeztette. Eltűnt azonban e szomorú 
hatás , mihelyt ő méltósága püspöki díszjelvényeivel felöl-
tözve , az oltárhoz lépett ; érettök a sz. mise-áldozatot a Min-
denhatónak bemutatni : mert igazán szivinditó vala, látni 
ezen nőket (kik felől szinte kétkedni lehete t t , valljon fakasz-
tand-e egykor az Isten üdvforrást sziveikből), mint erősödtek 
föl lelkökben, kezeiket ajtatosan összekulcsolva, s töredel-
mes könyekkel telt szemeiket Üdvözitőnknek az oltáron lévő, 
s az eltévedt juhot fölkereső jó pásztort ábrázoló képére sze-
gezvén ; s mint buzgólkodtak ők is, mint eltévedt juhok, eny-
hülést és vigaszt keresve, mennyei sz. énekeikkel, az Isten-
hez emelkedni kívánó léleknek ama lépcsőjén, a Magasságbe-
linek trónjához közelitni. Különösen jól hatott lelkünkre, 
midőn a sz. mise végén ő méltósága, sorsukhoz alkalmazott, 
és az isteni végetlen irgalom rendelte eszközöket átkaroló sz. 
beszédet intézve liozzájok, mindnyájan életök jobbitását, a 
sorsukbani megnyugvást, és a sz. hithezi szilárd ragaszkodást 
töredelmes soliaj ok közt fönszóval, és önkényt nyilvánították. 
Ezután több mint nyolczvanan, épületes buzgalommal részt 
vévén az Oltári-szentségben, a főpásztor őket egyszersmind 
a bérmálás szentségének gazdag kegyelmeiben részesité ; melly 
alatt a bérmálási anyák tisztét két irgalmas szűz teljesítette : 
melly tiszt viselésére ők feljogositvák ; mivel örök fogadások-
kal , mint egyéb rendes apáczák, lekötve nincsenek. Végre a 
,Te Deum' hálaének ajtatos elzengése u tán , a fegyenczek a 
nyelvosztály szerinti dolgozó teremeikbe, (mellyek mind tisz-
taságuknál fogva, mind pedig a csinos sz. szobrok-, és bibliai sz. 
történeket ábrázoló szép képekkeli földiszesitésök által mind-
annyi kápolnákhoz hasonlíthatók,) eltávozván, ő méltósága 
őket itt is meglátogatni kegyeskedett : hol általuk gyönyörű 
énekkel fogadtatván, elsőbb mindnyáj okhoz, azután pedig a 
legifjabb, 15 és 16 éves leányokhoz, valamint az egész életide-
jekre elitéltekhez külön-külön olly nyájas atyai intéseket és 
szeretetteljes vigasztalásokat intézett, hogy valamennyien 
keblöket enyhitő töredelmes könyekre fakadtak. Hasonló jó-
tékony hatású vigasztalásokat kegyeskedett nyújtani a kór-
házban levő súlyos betegeknek is. Megtekinté tovább a ta-
kácsságot , fonószobát, varga-mühelyt, a gyönyörű varromá-
nyokat, a szép nagy konyhát, hol a nénék az ételnek mérték-
szerinti elosztásával foglalkozának, az eleségszobát, hol a 
fegyenczek kenyerét megizlelni méltóztatott. S végre még a 
földalatti sötét tömlöczöket is megszemlélé : mellyek azonban, 
mindnyájunk örömére, üresek valának; nyilvános jeleül an-
nak , hogy valamennyi foglyok közt egy sem olly makacs, 
ellenszegülő, vagy engedetlen, hogy az ide záratásra méltó 
lenne : mivel e borzasztó helyek csak is illy vétségek bünteté-
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sére alkotvák. I t t láthatni azon áldott szellemnek szép sike-
rét, mellyben a kath. egyház, a fogházak czélszerü elintézésé-
ben működni szokott! Mig azelőtt a közönséges tömlöezökből 
a fegyenczek többnyire elveteműlten, sokszor gonoszabbakká 
válva jöttek ki : most a kath. egyház által behozott töre-
delmi rendszer szerint igazgatott fogházakból, rájok nézve a 
vallás-, erény-, munka- és fegyelemnek ez üdvös iskolájából, 
mint igazán megjavítottak lépnek ki az életpályára. Tanusitja 
ezt azon örvendetes sokszori eset is, hogy környékünkben 
már többen , legnagyobb megelégedésökre, ezen fegyházból 
igen jóravaló, vallásos, munkás és hü cselédeket nyertek. Illy 
"módon tehát az ernyedetlen buzgalmu főpásztor, a szegények-
nek az evangéliumot hirdetvén, az éhezőknek a mennyei ke-
nyeret tördelvén, a szomorúakat vigasztalván, a betegeket és 
tömlöczben levőket látogatván, mindnyáját kegyes emlék-
ajándékkal megörvendeztetvén, és a betegek testi épülésére 
egy hordó bort is ajánlván, miután még az nap a tisztelgő 
helység elöljáróit, és az egész fiatalságot alázatos kézcsóko-
lásra fogadni sziveskedett, másnap reggel a vaspályán Esz-
tergomba, ő eminentiája látogatására indult. Mi pedig, kik 
szinte az ő nyájas leereszkedésü, tiszteletre méltó atyai tár-
salgásában elfelejthetlen boldog perczeket élveztünk, azon 
őszinte sóhajt röpitők utána : hogy az Isten őt egyházunk és 
hazánk javára és diszére, a szenvedő emberiség vigaszára, s 
mindnyájunk örömére sokáig éltesse. Gr. 

BECS. A főmagass. bibornok-érseknek febr. 9-iki főpász-
tori levelét, mint az egyházi állam kellő megismertetésére fö-
löttébb czélirányos és tanulságos iratot, melly e tárgyra vonat-
kozó egész füzeteket pótol, folytatólag adandók , a megszakí-
tásokért bocsánatot kérünk : ezek a tárgy belbecséből mit sem 
vonnak le, sem az olvasmány használhatóságát nem csökken-
tik; csupán elhalasztják az élvezet tel jét : mivel az itt elmon-
dottak mindenkor igazak maradnak, s érdekességüket nem a 
pillanati szóba-liozatástól nyerik. „Gátol-e a kereszténység, 
kérdi a főpásztor, bármilly uralkodót abban, hogy kölcsö-
nös szerződések- és tulajdonra vonatkozó czélirányos törvé-
nyeket adhasson, és ezek részrehajlatlan végrehajtására 
ügyeljen? Erre igennel felelni, bizonyosan csak kevésnek jut-
hat eszébe. Miért gátolná tehát a pápát ? A romaiak a művé-
szet* és tudományokban a görögök tanítványai voltak : egye-
dül a jogróli felfogás volt szellemi tulajdonuk ; s még most is 
minden jogtudósnak, ki feladatát mélyebben felfogta, hozzá-
jok, a romaiakhoz kell tanulni mennie; mivel Justinián tör-
vénykönyvét, s főleg a digestákat nem lehet neki büntetle-
nül mellőznie. A keresztény Roma pedig a pogány őseitől nyert 
emez örökséget sem kevésre nem becsülte, sem annak mive-
lésében a tevékenységet maga részéről hiányozni nem en-
gedte : s az egyházállam dus választással bír a legmélyebb 
eszű jogtudósok-, és bölcs, jól szerkesztett törvénykönyvek-
ben. Mindenütt marad még tennivaló há t ra ; és senkinek sem 
jutott eszébe, az egyházállam intézvényeivel kivételt tenni 
azon tökéletlenségeket illetőleg, mellyek minden emberi dol-
gokra rányomvák. De nem minden tökéletlen, mi máskép van, 
hogy sem Német- és Francziaországban ; és pedig azért, mi-
vel Német- és Francziaországban is csak ugy nem találhatni föl 
a tökéletességet, valamint a bölcsek kövét ; és mert még az 
is , mi Német- és Francziaországra nézve czélirányos , másutt 
czéliránytalan, vagy kivihetetlen lehet E fölött az egyház-

állambani jogeljárás méltányolására egy körülményről nem 
szabad megfeledkezni, melly sokat felvilágosit. A társas élet-
re , s ennél fogva az emberi-nem fönmaradására nézve nélkü-
lözhetlenül szükséges, hogy a külszabadság körébe eső, s 
ugyanezért kikényszeríthető jogkövetelések, átalánosan érvé-
nyes módon meg legyenek állapítva. E megállapításnál a mél-
tányosságnak kell zsinórmértékül szolgálnia. Azonban teljes 
lehetetlenség, a külszabadság körét akkép kitűzni, hogy ha-
tárain belül a méltánytalanságnak épen ne lehessen helye. 
Nem kevésbbé lehetetlen az is, hogy a méltányosság követe-
lésétől , mint a törvény következetes alkalmazásából folyótóli 
minden eltérés, hivatalosan orvosoltathassék. Ha az állam-
hatalom az ő megbizottjainak illyetén teljhatalmat adna, ugy 
a törvények ereje tettleg meg volna semmisítve, s a dictator-
ság leggonoszabb neme alapíttatnék meg. Más részről azon-
ban semmi törvényhozás sem vesztheti el egészen szem elől 
a törvényesen megállónak a méltányosság általi kiigazittatá-
sát. Az e czélra szolgáló intézkedések már csak azért is figye-
lembe veendők, mert létöket egy emberszerető gondolatnak 
köszönik. Valljon nem szülnek-e több rosszat, mint amennyit 
meggátolnak ? azt előlegesen meghatározni nem lehet. Ezt il-
letőleg egész sereg olly részletek döntik el a kérdést, mellyek 
egy átalános doctrina mérlegével nem latolhatok, hanem bé-
ketűrő figyelmet, és minden oldalróli megfontolást igényel-
nek. Csupán annyi bizonyos, hogy minél bonyolultabbakká 
válnak az emberi életviszonyok, s minél kevésbbé lehet a ma-
gasabb rendű meggyőződések hatását a törvénykezés körében 
érezni: annál szükségesebb, a jogszabályt lehető legélesebben 
kitűzni, s a törvényes eljárásnak a lehető legrövidebb és vi-
lágosabb utat eléje írni. Ez álláspont áz egyházállamban, igaz, 
nem jutott még szintazon érvényesség fokára, mint Német- és 
Francziaországban. A törekvésnek, minden méltánytalansá-
got megelőzni, s mindazok számára, kik magukat sértve ér-
zik , menekülési utat tartani nyitva, az egyházállamban még 
tágasabb tér engedtetik. Ha e tekintetben talán kelleténél 
több történik, e hiányon nem olly nehéz segiteni. De hogy 
valóban ez-e az eset , azt senki sem Ítélheti meg kevésbbé, 
mint egy olly u tas , ki a nép állapotának csupán fölületét, és 
sokszor még ezt sem látja. Különben Romában csak a legna-
gyobb óvatossággal tesznek változtatásokat; mert tudják, 
hogy nem minden változtatás javítás. De hiszen Angliában a 
fönállónak átalakítására még nehezebben tudják magukat az 
illetők elhatározni : erről tanúskodik a törvények végetlen so-
kasága, melly még mindig várja a rendező kezet, a törvény-
székek zavarba ejtő különfélesége. s az eljárás lassú és költ-
séges volta , melly miatt főleg a cancellaria idézi elő a legke-
serűbb panaszokat." 

„Hogy a kereszténység a föld szorgalmas mivelését nem 
akadályozza, az magától értetik, s az egyházállamban is lát-
hatni: mivel a pápai tartományok nagyobb része a legjobban 
van müveive, és sűrűn benépesitve. Loretto bizonyára egyik 
középpontja az ajtatosságnak: de ha a pápai palota erkélyé-
ről alátekint az ember, ugy előtte a legvirágzóbb élet képe 
terül el. Az egész táj akkép van, mint egy kert, müveive; s min-
den halmot egy-egy kisebb, vagy nagyobb város koronáz. Um-
briában sem ártott az ajtatosság a szorgalomnak. Sz. Ferencz 
sirját olly vidék környezi, mellynek termékeny földje, dus 
ajándékait nem hiában kinálgatja. Város várost ér i t t , es a 



mezővárosok folytonos sort képeznek. ,De a Campagna ; de a 
pontini mocsárok' ! Ez legalább is régi , fölöttébb régi rossz. 
Hol most a pontini mocsárok, a tőlök kicsikart rétek- és szán-
tóföldekkel együtt kiterjednek, ott ha jdan , mint az ó-kori 
hagyományok szólnak, huszonhárom város állott. Ezek a ro-
mai köztársaság által igáztattak l e , s elpusztultak : a forrásozó 
vizek, mellyeket annakelőtte a fáradhatlan szorgalom a föld 
termékenyítésére használt föl , az egész vidéket elöntötték, s 
dögvészes kipárolgásaikat elkezdék messze kiterjeszteni. Már 
Julius Caesar, ki pedig elég erélyes féríi vala, s Augustus, 
sikernélküli kísérleteket tőnek azok kiszárítására. Roma vidé-
két , hol egykor hihetlen sokaságú népesség lakott, mint va-
lamelly köpüben tolongó r a j , már a puni háborúk idejekor 
(pedig Hannibal és Scipio jó régen éltek,) kezdék odahagyni. 
A nép , mint ellenségtőli félelemben, a városba menekült : és 
hiában parancsolá neki a senatus, hogy roskadozó viskóiba 
térjen vissza. Sőt inkább mindig ujabb tömegek érkeztek: 
mert minél tovább ter j észté ki a héthalmu város hatalmát, 
annál bővebb mértékben ajándékozá meg gyermekeit kenyér-, 
és circusi játékokkal. A kisebbek örökségét a n a g y o k foglalták 
el ; nyaralóik városok nagyságát érék el folytonos növeked-
tökben ; s a köztük elterülő vidéken rablánczokba vert sklá-
vok őrzék uraik nyájait , vagy müveitek egy-egy darab földet. 
A kéjelgő villák romba dőltek: de a népvándorlási viharok 
nem voltak alkalmasok ar ra , hogy helyökbe egy szorgalmas 
nép mezővárosokat és falukat helyezzen. Erre a középkori 
harczok, és az átmeneti korszak zsoldos-háztartása követke-
zett. A Campagna sorsa tehát több, mint kétezer éves okok 
eredménye. Tudva levő dolog, hogy a pápák nagyobb siker-
rel gondoskodtak a pontini mocsárok kiszárításáról, mint 
Caesar, Augustus, és Theodorich : de a Campagna czélsze-
rübb használását is nem csak nem gátolták,,hanem előmozdí-
tották. Miben egyébiránt uralkodói hatalmuk a tulajdoni jog 
által is korlátozva van. Mit tehetnek ők arról, hogy a nagy-
birtokosok olly véleményt táplálnak, miszerint bivalesordáik 
és juhnyájaik nagyobb hasznot biztosítanak számukra, mint a 
szántóföldek és szőllők ; mellyek mégis nem hiányoznak egé-
szen. E mellett a mal'aria csapása is számba veendő ! ,De a 
levegő is egészséges lesz, mihelyt a föld szintolly szorgalom-
mal fog műveltetni, mint amaz ősrégi időkben.' Mind lehetsé-
ges : de a rossz lég azért nem szűnik meg hatalmaskodni a tá j 
fölött ; és nem kíméli még azokat sem, kik e vidéken születtek 
és neveltettek. Maga sz. Pál templomának környezete, s a ki-
végeztetésének helye körül levő három forrás közelében la-
kók is, nyaranta legnagyobb részben kivándorolnak, világiak 
ugy, mint egyháziak, egyformán. Ez a megtelepedőre nézve 
nem kecsegtető körülmény." 

„De azzal, mit a föld nyúj t , egy mivelt nép nem elé-
gedhetik meg: neki iparszorgalom is kell, és kereskedés, 
gyárak és vasutak ! Világos, hogy ezek által a ker. meggyőző-
dések legtávolabbról sem érintetnek. Lehet az ember iparos 
és kereskedő, birhat gyárakat és dolgozhatik bennök, mégis 
a legjobb katholikus maradhat. Ló vonja-e a szekeret, vagy 
gőz által liajtatik a sima vassíneken, annak legkisebb köze 
sincs az erkölcsi kérdésekkel. Természetesen a pápák mind-
ezt soha sem tiltották meg : sőt inkább államaikban védték 
és előmozdították ; nevezetesen a kereskedés érdekében, egy 
igen czélirányos törvénykönyv felől gondoskodtak. Tehát 

egyedül csak azon gyámolitás mértéke felől lehet e tekintet-
ben szó, mellyben az e nemű vállalatok államilag is részesi-
tendők. Már pedig az tagadhatlan, hogy ezt illetőleg átalá-
nos szabályt föl nem állithatni. Mi először is a gyárakat illeti, 
észre kell vennünk, hogy azok termékeiről nem áll ugyanaz, 
mi a földéiről. Minél többet nyerhetni a földből, annál jobb : 
a gabonábani bővelkedés még egy államnak sem volt ártal-
mára. De a gyárakkal épen ugy vagyunk, mint a mesterséges 
meleggel, mellyre télen át szükségünk van. Bizonyos fokig 
jótékony : de mi azon tul van, az terhünkre lesz, és nem egész-
séges. Ha valamelly állam azt, a mire szüksége van, otthon 
állitja elő, ugy ehhez neki csak szerencsét kívánhatni. De ha 
egy olly iparos népesség, melly külföldön eladott árui után 
él , szerfölött megsokasodik : ugy a közlekedésbeni minden 
hullámzás mondhatlan nyomor okává válhatik, és nagy vé-
szélyeket szülhet. Tovább, az ipar kifejlődésének, melly a 
munkafelosztáson, és a gyárak alkalmazásán alapszik, elma-
radhatlan következése, hogy a kisebb tőke a nagyobb által, 
melly kevesebb kamattal megelégedhetik, mindinkább elnyo-
matik; és nem gátolt folytonos előhaladása odáig vinné 
szükségkép a dolgot, hogy először ugyan a kézműveseket, de 
végre a földművelőket is a nagy tőkétől függő napszámosokká 
változtatná. Már pedig az ipar, mint politikai párt, olly zászló 
alá esküdött, mellyre nem a keresztény önmegtagadás elve, 
hanem a vágyak kielégítése van jelszóul irva. Ugyanazért, 
midőn Francziaországban a tőke képviselői jutottak ura-
lomra, a vagyontalanok tömege, a communismussal felelt 
rá. Ez a dolgok természetében feküdt; és hasonló körül-
mények közt mindannyiszor ismételtetni fog. Már hogy az 
iparnak illyetén fejlődése az egyházállamban még messze-
távolban van, igaz : de szintolly való az is , hogy az ipar, 
kereskedés és gyárak érdekében a magánutoni tevékeny-
ségnek kell a legtöbbet megtennie. Az állam legszeren-
csétlenebb gyáras : mivel az csaknem mindig, önkárával dol-
gozik. Hogy pedig a romai nem érez olly rendkívüli vágyat a 
gyárakbani dolgozásra, ezt neki nem kell vétkül felróni. A 
gyármunkás sorsa nem irigylendő; és annál szomorúbb szokott 
lenni, minél kiterjedtebb a gyári tevékenység: mivel a con-
currentia lenyomja a keresetdijt, és szaporítja a munkaórákat. 
Az élénk déltartományinak kétszeresen nehezére esik , a gép 
szolgájává lenni, s néhány gyári fogást egész életen át sza-
kadatlanul ismételni. A legfőbb életszükségek a romai állam 
legtöbb részeiben igen olcsók ; a romaiakat tehát csak egy 
szerfölött kemény szükség kényszerithetné a gyárakba, te-
temesebb számmal: s valljon lehet-e nekik illyesmit kíván-
nunk ?" 

„Mi a vasutakat illeti, ezek építése az egyházi államban 
is megkezdetett ; és sokkal gyorsabban haladna előre, ha a 
költségeket a közadósság szaporitása nélkül fedezni lehetne. 
A vaspályák haszna bizonyára nagy, és a földmivelőre is ki-
terjed , ki ekkép földjének termékeit értékesitheti. Azonban 
azt , a mi hasznos, szinte lehet túlságosan drága áron megvá-
sárolni: s a ki illy üzletet csinál, az nem jó gazda. Mindig szem 
előtt kell tartani, hogy hol fekszik az adott körülmények közt 
az államháztartás súlypontja ; a foldmûvelésben-ç, vagy az 
iparüzlet- és kereskedésben, mellyet nem lehet csak amúgy 
egy lábtoppantással előidézni. Ettől függ annálfogva, hogy 
milly mértékben látszhatik egy vasut-épités végetti állam-
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kölcsön igazoltnak. Bizonyára az ovatosság e dologban igen 
dicséretes és üdvös. Vagy talán a pápai kormány óvatosságá-
ban nagyon is messze ment ? Hogy valaki erről Ítélhessen, az 
egyházállam viszonyairól ismeretekkel kell bírnia, minőkkel a 
Havasokon tul , éjszak felé nagyon kevesen dicsekedhetnek." 

„Azonban az ember nem egyedül kenyérből él : neki 
még egyéb szükségei is vannak, mint a teritett asztal, ruhá-
zat, és fedél. I t t a tudomány- és művészettel találkozunk. Mi 
először is a művészetet illeti, az, ugyanazon mértékben, melly-
ben e nevezetre méltó, a szépnek ábrázolása ; és ennél fogva 
a szellemi életre nézve kétségtelen fontossággal bir. Azonban 
bizonyosan nincs oka neki akár a kereszténység, akár az egy-
házállam ellen panaszt emelni. Midőn a romai-görög miveltség 
roskataggá vált épülete összeomlott, a művészet is ugy, va-
lamint a tudomány , az egyház karjai közé menekült, melly 
fölötte kezét védőleg kiterjeszté. Midőn a teremtő gondolat 
Őt uj életre ébreszté, a kereszténység volt az, mellytől lelke-
sedést nyert , ez ápolá őt , és oltalmazta. Roma pedig épen 
ugy lett a művészet fővárosává, mint a kath. egyházé : ezt 
katholikus és protestáns egyformán tudja; s a képző művé-
szet minden tanítványai, még ha protestánsok is, Romába 
sietnek tanulni. De a művészet, azon téren, melly fölött a 
keresztényellenes irány uralkodásra ju tot t , a neki sajátságos 
befolyást elvesztette. Korunkban végetlenül sokat olvasnak ; 
többet, mint bármikor azelőtt: s mégis a szóbeli művészet épen 
az által, a mi őt művészetté teszi, tudnillik a szépnek, mint 
illyennek kinyomása által, kevésbbé tud jelenleg, mint bár-
mikor azelőtt, hatni. Kény telén az érzékiség becstelen inge-
rét használni ; az eltompult kedélyeket minden áron, még a 
borzasztónak, az undoritónak , az észelleninek árán is, az in-
gerültség és feszültség állapotába kell hoznia, magát politikai 
czélokkal kell összekötnie, vagy a magasabban álló irányában 
elkövetett bűnnek hirnökévé kell válnia, s ekkép saját élete for-
rását kiszántania: csak igy remélheti még, hogy megtapsol-
ják , vagy megfizetik ; de különben nem. A képző művészet, 
mi a kivitelt illeti, a mechanikai ügyességekben tett előha-
ladás-, és a betanítás rendszerességéből tetemes hasznot me-
rített. Ez előnyökkel élni, a keresztényes világnézetek körén 
kivül is, illő dolognak tekintetik : sőt még azt is szükségesnek 
tartják, hogy olly müvek iránt, mellyek fölött valamelly hires 
név lebeg, némi mesterséges lelkesedésbe hozza magát az 
ember. De azért a képző művészet sem ragadja meg többé 
mélyen a szivet azon magasabb gondolat által, mellynek ki-
nyomásától függ egész jelentősége. Miért is fölösleges volna, 
a művészet nevében, Roma, s a kereszténység számára kegye-
lemért esedezni." 

„De a tudomány ! ,Már ez csak bizonyosan nem virágoz-
hatik o t t , hol a hit uralkodik : mert minden léptére ónsuly-
lyal nehezedik valamelly megszentelt tekintélyű tan ?' Kér-
désre viszontkérdéssel felelünk. Mi a tudomány ? Tudomány 
nélkül is lehet temérdek sok igazat, jót és hasznosat, ugy a 
világi, mint örökkévaló dolgokat illetőleg, és akkép tudni, 
hogy ez az emberi czélokra tökéletesen elegendő legyen. Min-
den statistikai s mechanikai tudományunk daczára sem tud-
juk megfogni, mint voltak képesek az egyptomiak olly iszo-
nyú kődarabokat, olly tetemes távolságra, a legegyszerűbb esz-
közök segélyével átszállítani. A tudománynak az rendeltetése, 
hogy ismereteinket összefüggésbe hozza; mellynél fogva azok-

nak , mint részeknek viszonylata az egészhez, s kölcsönös ha-
tásuk és alapj ok világossá váljék. Ha ezt végbeviheti, ugy 
szerfölött nagy szolgálatot tesz. De a fődolog mindig az ma-
rad , hogy azon felfogások, mellyeket összeállít, vagy pedig 
ez eljárásnál mint föltevéseket bizonyosakul tar t , megfelelje-
nek tárgyuknak, s ekkép valóban és igazán ismeretek legye-
nek. A tudomány törvénye az igazság. Ez törvénye a keresz-
ténységnek is " (Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 
,ÉNEKKÖNYV. Magyar és latin egyházi énekek gyüjtemé 

nye , stb. Eger , 1859' (Válasz Szénfy Gusztávnak a Zsass-
kovszky testvérek által kiadott ,E n e k k ö n y v' ügyében *). 

Szerzők, kik másfél évtized óta nyitva tartják számomra 
valóban gazdag zenemügyüjteményöket, nem fogják rossz 
néven venni, hogy be nem várva nyilatkozatukat, mint dilettáns 
dilettáns ellenében, félig-meddig megtámadott énekkönyvük 
védelmére tollat ragadtam. Énekkönyvük országszerte köz el-
ismeréssel fogadtatott. És méltán ; mert tőlök, kiket egyéb, 
nagyobbszerü egyházi zenemüveikből a külföld is ismer '), és 
müveik fölött dicsérőleg nyilatkozik, a honi tanintézetek igaz-
gatói olly könyvecskét véltek nyerhetni, melly a kitűzött 
czélnak minden tekintetben meg fogna felelni. Az ismertetés, 
melly e lapokban (11. 12. 15. sz.) közzé té te te t t , többeket 
megingathatott eme jó véleményökben. Föladatom, okada-
tolva föltüntetni az ismertető hibás nézeteit, s ez által visz-
szaszerezni, mi ezen könyvecske belbecséből netalán levona-
tott. Hogy pedig azoktól is megértessem, kik a zeneirálytan-
ban járatlanok, minden fontosabb állitásom igazolására a te-
kintélyekre fogok hivatkozni. Illyenekül ismertetnek el : 
H a y d n Mihály ; V e i t Venczel, ki a prágai zene-akademia 
legjelesebb tagjaival (Kitt i , Pi tsch, Schütz, Skraup Ferencz 
és János) szövetkezve, ,Choralbuch zu den kath. Gesiingen' 
czim alatt , egy e nemben valamint legterjedelmesebb, ugy 
eddig legjelesebbnek ismert énekgyüjteményt adott ki; 
H e s s e Adolf, a némethoni protestánsok büszkesége; kinek 
müvét, ,Choralbuch für evangelische Kirchen', a prot. né-
metség mintakép használja; B r o s i g Móricz, kinek kath. 
énekgyüjteménye főleg a szigorúbb irályról nevezetes stb. Az 
egyházi nép-ének ezen gyűjteményeit évek óta ismerem : üres 

*) Ellenbirálatokat upyan lapunkban nem szoktunk adni : de 
illyesmire , ez ideig legalább , szükség sem volt. Mégis ez úttal kivé-
telt teszünk ; oliajtva, hogy magát mindkét fél kielégítettnek liigye : 
mert további, a zeneművészet szaktudományába mélyebben ereszkedő 
vitáknak tért itt nem adhatunk. A teljes meggyőződéssel jó szándékú-
nak hitt , és sértőnek épen nein tarthatott biralatot közöltük azért, mi-
vel az egyházi zene igen közelről érinti az általunk is képviselt vallá-
sos érdekeket: ugy hogy ahhoz minden buzgó , s épületességet kereső 
katholikusnak szava lehet ; és mert ezzel a szóban levő munka becsét 
nem csak kisebbíteni nem vala szándék . hanem inkább azt ismertebbé 
tenni reméltük. Egyes (habár vélt) hiányok kijelölése, nem foszt in> g 
egy bevallott jelességü könyvet becsétől. Mi legalább a közlött birálat 
által legkevésbbé sem ingattattunk meg a felőlei jó véleményben ; s 
hiszszük, hogy illy hatással az a nagy közönségre sem volt. S z e r k . 

Zsasskovszky Andortól részint Prágában, részint Béosben ed-
dig megjelent: ünnepélyes mise a-durbau, pályanyertes mü ; négy 
Oflertorium , ezek egyike , valamint egy Tantum-ergo, szinte pálya-
nyertes ; és két Graduale. 
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óráimat, a világi zene majdnem teljes mellőzésével, legszí-
vesebben ezekkel töltém. Ezek lesznek tehát most is tanúim ; 
s illy tekintélyes tanuk bizonyságán, ugy vélem, mindenki 
megnyugodhatik. Lássunk a dologhoz. Az 1 - s ő p o n t r a : I t t 
kevés mondani valóm van. Ismertető jámbor óhajtása a régi 
egyházi zengmódok újbóli életbeléptetése iránt , valóban di-
cséretes. De annál dicséretesebb leendett , ha ismertető a ré-
git dicsérve, az ujat nem kárhoztatja. Szerzők a kérdéses 
énekdarabokat ugy vették föl énekkönyvükbe, mint azok or-
szágszerte énekeltetnek. Kárhoztatni fogjuk-e mindazon ér-
demes zenetanárokat, kik az orgonisták számára irt könyve-
ikben a régi énekeken kivül, még a ,Vere dignum'-ot, ,Te 
Deum'-ot, lamentatiókat stb. is az ujabb zengmódok szellemé-
ben harmonizálták ? holott ezeket, mint tudjuk, nem a nép 
énekli ; tehát a szigorúbb kezelést ezeknél inkább megkíván-
hatnék. Egyébiránt, hogy teljes legyen a béke, szerzőket 
ezennel tisztelettel fölkérem, hogy hasonló vállalatuknál, jö-
vőre , a franczia Duval Edmond müve mintájára, legalább a 
műértők kedveért, a régi zengmódokat is szólaltassák nieg. 
A 2 - d i k pontra : Ismertető nézete hibás az u n i s o n o-ra 
nézve. Az unisono hatása rendkívüli ; ugyanazért használták 
azt, és használják mind máig a legjelesebb zeneszerzők. So-
kan azzal kezdik a müvet ; mások a mü egyes részeit unisono-
val emelik ki: mig némellyek azt még befejezésül is használják. 
De hiszen ismertető csak az énekkönyvekből akarja kiküszö-
böltetni az unisonot: és pedig azért, mert az ének első zengé-
jében föl kell azonnal tüntetni az uralkodó zengmódot; s ez 
oknál fogva megrója a 11. 12. 32. 35. 88. 114. stb. számok 
alatti énekeket. Először, a 11. és 32. szám alattiakban uni-
sono-t hiában keresünk: itt csak az úgynevezett , A u f t a k t ' 
használtatik: mi olly valami köznapias,hogy bizony nem mer-
ném ráfogni, hogy ismertető ezt is hibának tartja. Veit ének-
gyüjteményében ötvenhat ének illy Auftakt-tal kezdődi 
Haydn Mihály „Hier liegt vor Deiner Majestät" ismeretes 
mise-énekében, a Kyrie-re, Credo-ra, Sanctus-ra, Agnus 
Dei-re, és mise végére szolgáló versszakok mind illyen Auf-
takt-tal kezdődnek. Másodszor, ismertető nagy tévedésben 
van, ha az unisono-t azért kivánja kiküszöböltetni, mert en-
nek használata által az uralkodó zengmód föl nem tűnik. Hát 
nem tűnik föl azonnal a d-dur uralkodó zengmód a 88. sz. 
alatti énekben; midőn az unisono igy hangzik: d, fis, a? Nem 
tűnik föl azonnal a d-moll zengmód, midőn a 114. sz. énekben 
az unisono igy kezdi : aa, f, d, f, g, a ? stb. Micsoda calculust 
adna ismertető azon kántortanulónak, ki a d-dur és d-moll 
zengmódot ezen hangokból föl nem ismerné ? De ismertető 
egyátalában nem barátja az unisono-nak. Haydn az idézett 
mise-énekben az utolsó, vagyis mise végére szolgáló verssza-
kot négy ütemre kiterjedő unisono-val kezdi, mit ugyanazon-
egy versszakban még kétszer ismétel. Veit, énekgyüjtemé-
nyében a 431. sz. éneket, saját müvét, egy Auftakt-tal, és két 
ütemre terjedő unisono-val kezdi. stb. A 35. sz. énekben ma-
gamnak is inkább tetszenék a teljes harmónia az unisono-nál: 
de ha a szerzőknek amúgy jobban tetszett. „Die Grusti sind 
verschieden", szokta volt mondani Beethoven. A 3 - d i k 
p o n t r a : Ismertető nézete hibás a fonák-állásra (Querstand) 
nézve. Üssük föl ,Lehrbuch der Harmonie, für das Conserva-
torium der Musik zu Leipzig, bearbeitet v. E. F. Richter Uni-
versitäts-Musikdirector, Organist und Lehrer am Conserva-

torium der Musik. Leipzig, 1857.' 152-ik lapját; itt ez áll: 
„Der unharmonische Querstand besteht im Allgemeinen da-
rin , dass einem Ton derselbe Ton chromatisch erhöht oder 
erniedrigt u n m i t t e l b a r in einer andern Stimme folgt." 
Az u n m i t t e l b a r szóra figyelmeztetem ismertetőt ; melly-
nek értelmét Lehmann a Querstand-ról szólván, röviden igy 
fejezi ki : „Ein Querstand entsteht , wenn eine Stimme einen 
Ton einer andern Stimme ergreift." (Lásd theoretisch-prak-
tische Harmonie- und Compositionslelire v. J. Gr. Lehmann. 
Erfurt u. Leipzig, 1858.' 14.1.) Most már vizsgáljuk meg az 
ismertető által Querstandról vádolt 28. 48. 112. sz. énekda-
rabokat. Ezekben cis-re c, dis-re d, két különböző hangban, 
nem u n m i t t e l b a r d a r a u f következik ; hanem mindenik 
tétel előbb hármas hangzatban oldatik föl, s csak azután ha-
lad az ismertető által hibásnak gondolt tételre. Még az igen 
népszerű Meister (29. 1.), és Grirbert (31. 1.) tankönyvét is, a 
benne foglalt világos példák kedveért megnéztem : de illyen 
Querstandra, minőt ismertető hármat fedezett föl, sehol sem 
tudtam akadni. A 8. 77. és 105. számú énekdarabokban előfor-
duló Querstandok pedig szabadok Illy szabad Querstan-
dokra (a bassus és a két középhang egyike között) a zenészek 
nem sok figyelmet forditanak. Igy a szigorú zeneirályt követő 
Hesse énekkönyvében hamarjában tizenkilencz illy Querstan-
dot fedeztem föl; Brosig jeles gyűjteményében hatot ; sőt 
Lehmann tankönyvében 89. 1. a 7. sz. alatti Choral-ban, melly 
pedig mintául van fölállítva, két illyen szabad Querstand for-
dul elő. Es ezek azért használtatnak szabadon, mert sem sér-
tőleg nem hangzanak, sem az éneklésben legkisebb nehézsé-
get sem okoznak. A 4 - d i k p o n t r a : Ismertető nézete hi-
bás a tertia megkettőztetése-, és elhagyására nézve. Beetho-
ven nagyszerű C-miséjében a Sanctus-t zenekíséret nélkül né-
gyesben igy |kezdi : a-a-cis-cis, e-gis-e-li, h-h-d-d, stb. ; vagyis 
az első és harmadik ütemben a tertiát megkettőzteti : s mi 
több, a quin ta elhagyásával; mi által a tertia még élesebbé 
válik. Haydn, „Hier liegt vor Deiner Majestät" ismeretes 
mise-énekében a tert ia, megkettőztetve, huszonkétszer for-
dul elő. Ha mindazon hangzatokat, mellyek megkettőztetett 
tertiával ellátvák, a birtokomban lévő könyvekből összeszed-
ném , százakra menne azok száma. Es ez ismertető nézete sze-
rint mind hiba ! A tertiát akkor tilos megkettőztetni, mikor 
az vezérhanggá (Leitton) alakul; például: midőn g-durból 
c-dur felé modulálunk, s a g-durt már nem mint főzengmó-
dot (Haupttonart), hanem mint a c-dur dominanté-ján fekvő 
hangzatot tekintjük, akkor a g-dur ter t iá ját , tudnillik h han-
got (illetőleg a c-dur nagy septimáját), mint vezérhangot 
megkettőztetni tilos. Zsasskovszkyak énekkönyvében illy hi-

') Kiirom Ricliternek ide vágó sorait : „Um diesen Fehler (den 
Querstand) zu vermeiden , ist folgende Regel zu merken : Unmittel-
bare chromatische Veränderungen eines Tones sind immer nur in der-
selben Stimme anzuwenden, in welcher der Ton unmittelbar vorher 
unverändert vorkommt. So sehr diese Regel allen theoretischen Grund-
sätzen der harmonischen Verbindung und Fortschreitung entspricht, 
so giebt es beinahe keine, bei welcher sich mehr Ausnahmen in der Pra-
xis nachweisen lassen, als bei ihr. Man hat daher in Lehrbüchern neue-
rer Methoden die Lehre über den Querstand sehr verdächtigt und Stel-
len angeführt, in welchen die unharmonische Querstände in ganz na-
türlicher Weise hervorkommen , ohne den Grund zu untersuchen, wa-
rum dieselben nicht fehlerhaft klingen Es sollen einige derselben hier 
angeführt werden." (152. 1.) Es a fölhozott példák között a fölfedezett 
c o r p u s d e l i c t i is előfordul. 
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bás hangzatot ekkorig nem vettem észre. Mi pedig a tertia 
elhagyását illeti, miként az a 41. és 84. sz. énekdaraboknál 
fordul elő, megjegyzem, hogy a tertia olly átmeneti hangza-
tokban , mellyekre az alapzenge (Grund-Harmonie) nyomban 
következik , gyakran kihagyatik ; mint például Veit énekgyüj-
teményében mindjárt az első lapon látható. Az 5 - d i k 
p o n t r a : Ismertető nézete hibás az orgonapontra nézve. 
Miután az egész énekkönyvben orgonapont nem fordul elő, 
ennek fogalmát e helyen ismertetni fölösleges. Mit ismertető 
orgonapontnak (Orgelpunkt) nevez, az a zenészeknél H a l -
t u n g neve alatt ismeretes. Haltung alatt pedig olly harmo-
nious menetet értünk, mellyben a nyugvó bassus a mozgó 
hangzatokhoz lényeges hangot képez. Ismertető szerint szer-
zők több énekdarabban illetéktelenül használták az orgona-
pontot , illetőleg Haltung-ot. Haydn a már emiitett mise-éne-
kében az Urfelmutatás utánra szolgáló versszakot négy 
ütemre terjedő Haltung-gal kezdi, s azt az ismétlésnél is meg-
tartja. Veit énekgyüjteményét hamarjában átlapoztam, s ti-
zennégy éneket találtam szintiilyen kezdettel; s ezek közt 
különösen ötöt , mellyekben a nyugvó bassus négy ütemet 
foglal el ; kettőt pedig, mellyekben egész szakok nyugvó bas-
sussal ellátvák. Hesse Choral-jai közt is találtam négyet. Mi-
ért nem lehetne tehát Zsasskovszkyak énekkönyvében is 
négy, nem ugyan hiba, hanem a nyugvó bassusnak négy iz-
beni s igen helyes alkalmazása? Megjegyzendő, hogy a 80. 
sz. ének, mellyet ismertető épen e^ okból megrovásra méltó-
nak talált , Kempter Károly, ágostai kath. orgonista, s első 
rangú egyházi zeneköltő szerzeménye ! A 6 - d i k p o n t r a : 
Igaza van ismertetőnek, hogy énekkönyvekben csak (az az 
legfölebb) négyhangu tétel használtathatik szabályszerűen, 
de öthangu soha. Hanem erre vonatkozólag kár volt mint hi-
básakat fölemlíteni a 25. 27. 43. 54. 58. 64. 79. 125. 128. sz. 
alatti énekdarabokat ; mert mindezekben, mint mindenki első 
tekintetre észreveheti, a bassus itt-ott egyedül azért kettőz-
tetett meg octava-ban , hogy a ki az alsó hangot nem birja, 
énekelje a felsőt. A 7 - d i k p o n t r a : Helyes azon megjegy-
zés , miszerint hibás hanglépések közé tartozik a heted- és 
kilenczed-hangzatok szabályszerű föl nem oldozása; de az idé-
zett helyekre helytelenül alkalmaztatik. Midőn tudnillik négy-
hangu tételben két hang nyugvó állapotban marad, mig a 
másik kettő, vagy terzek, vagy sextek lévén, föl- vagy le-
felé lép : illyetén hangmenetek nem alkotnak önálló hangza-
tokat , hanem csak átmeneti hangoknak (durchgehende Stim-
men) tekintetnek. Ha ismertető ezt is hibás menetnek tartja, 
nem sok fugát , canont, thematicus praeludiumot játszhatott. 
De az egyházi négyhangu énekekben is, élénkebb mozgás 
eszközlése kedvéért, olly közönségessé vált az átmeneti han-
gok alkalmazása, hogy e tekintetből a sz. énekdarabot fölvi-
lágosító példákkal igazolni, idővesztegetés lenne. A 73. és 77. 
sz. énekeknél előforduló kilenczedhangzatok nem hagyattak 
föloldatlanul, hanem a hetedhangzatba mennek á t , melly, 
mint átmeneti hangzat, nyomban az alapzenge ötödhatos 
hangzatába olvad. A 34. sz. ének kilenczedhangzata a legter-
mészetesebben az alapzenge hetedhangzatába olvad; mire a 
zenetankönyvekben egyszerűen az adatik okul, hogy a nona 
úgyis tekintethetik, mint föltartóztatott octava (Vorhalt der 
Octave). Igaz, hogy eme kilenczedhangzatban quinta helyett 
septima jobban helyt állna. A kétszer is kikiáltott nyilt ötö-

dökbeni menet annyira fedve van a négyhangu tétel , az el-
lenmozgás (Gegenbevvegung) és azon helyzet által, hogy a 
tiltott viszony nem is a szélső hangok közt támadt ; miszerint 
annak fölfedezése mesterfogásnak is beillik. Azonban e fölfe-
dezés érdeméből sokat von le azon körülmény, hogy a tiltott 
ugrás épen a végső hangzatra (Schluss-Accord) esik ; mi ál-
tal teljes hangzatot nyerünk, épen ugy , mint mikor a vezér-
hangot a középhangokban lefelé quintára ugrat juk A 87-ik 
sz. alatti tétel, szintolly észre nem vett sajtó-hiba lehet, mint 
ismertető trifon-ja (triton helyett). A 8 - d i k p o n t r a : A 17. 
sz. alatti szétliangzatok igen is illenek a szöveg eme szavai-
hoz : „Krisztus szenvedéseit". Ezen ütem kétségkivül hármas 
hangzattal is vehetné kezdetét, miután enharmonicus hang-
zat még kétszer fordul elő ; de azért zenetanilag hibásnak 
nem mondható. Az 51. sz. alattiban a cis-mollra következő 
a-dur hatos hangzat miért képez össze nem függő menetet, 
nem értem. Annál kevésbbé tudom megérteni, miért nincs 
összefüggés a 87. sz. ének kezdetén ; hiszen g-dur, e-moll, 
d-dur, g-dur a hangrokonsági fokok szerint olly természete-
sen következnek egymásra, hogy szinte feltűnő az ismertető 
kifogása. A 123. sz. ének egyik tagját erőnek erejével lágy-
gyá kivánja tétetni; azt meg nem engedhetem. A 45. sz. alatt 
a 4/6 hangzat épen az ismertető által idézett zenetani szabály-
hoz van mérve. Hanem a szabály kiegészitéseül szükséges 
megjegyeznem, hogy záradéknak az énekekben nemcsak az 
énekdarab végső üteme, hanem egyes szakok végső ütemei is 
vétetnek. A kérdéses énekdarab egyébiránt azok közé tarto-
zik , melly hármas hangzatok által minden kellemétől meg-
fosztatnék. Alig maradna benne egyéb tonica-, és dominanté-
nál. Eduard und Kunigunde. Az elmélet alkalmazásánál soha 
sem szabad az aesthetikát kizárnunk. A 108. sz. ének 12-dik 
ütemében, különben egyszerűséget együgyűség helyett ajánló 
ismertető, az egyszerű anticipatiót túlságos füszerezésről vá-
dolja. Már ezen egyszerűség egyszerűsítésével valóban egy-
ügyűség állna be. Hasonlólag a 141. sz. alatti meghosszitott 
cadenza, előtte egészen az émelygésig fűszerezett hangmenet. 
Hja ! szerzők itt nem kerestek együgyűséget : mert ezen hy-
mnust nem a népnek szánták; s lia ismertető ezen nagypén-
teki éneket meghallgatni sziveskednék , kénytelen volna be-
vallani , hogy az bizony igen is összefér az egyházi ének egy-
szerű méltóságával. „Micsoda kezdet az a 113. 3z. 13. ütem-
ben , fermata után kilenczedhangzattal ?" kérdi ismertető. Bi-
zony kár volt ez ártatlan kezdettől annyira megriadni, hogy 
az enharmonicus terzquart hangzatot kilenczedhangzatnak 
nézze. De igy sem lenne hiba. Hasonló kezdetet láthatni 
Haydn mise-énekében, és Veit gyűjteményében 27. 198. 368. 
stb. sz. alatt. Végül a 9 - d i k p o n t r a : Azon hangzatokra 
vonatkozólag, mellyek, ismertető szerint, miségökre nézve 
még a jártasabbakat is zavarba hoznák, egyedül a járatlanok 
fölvilágositására, minden szőrszáloskodás nélkül röviden csak 
annyit: a 2. sz. alatti hiba a sajtó-hibák közt ki van javitva; s 
hogy ismertető a szedő hibáját valami szarvas széthangzó ac-
cordnak nézte, annál feltűnőbb, hogy a kérdéses hiba az 
énekdarab épen olly szakaszába csúszott be , melly nem 
egyéb , mint betüről-betüre ismétlése az előttevalónak, melly 
pedig hibátlan. Az 59. számra szolgálható fölvilágositás már 
a 7-dik pont alatt foglaltatik, hol az átmeneti hangok termé-
szete röviden megérintetett. A 107. számból azt kell követ-
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keztetnem, hogy ismertető még nem látott két hangjegyet 
ugyanazonegy vonalon; de el nem hihetem. A 127-dikre s 
egyszersmind utolsóra nézve , hol az anticipatiónak szabadabb 
alkalmazása vétetett igénybe, ismertetőé a dicsőség. Végén 
csattan az ostor ! Valamint minden észrevételemet a legte-
kintélyesebb zeneszerzők müveiből igazoltam : ugy valameny-
nyit , ha köztünk eme szóváltás egy zenészeti lapban törté-
nendett vala, hangjegyes példákkal is, és talán bővebben 
fölvilágositottam volna. Egyébiránt, ha dilettáns collegám, 
az elméletet most már a gyakorlattal összeköti, s e téren is 
olly szorgalommal halad, minőt, mint ismertetése tanusitja, 
az elméleti részben kifejtett : rövid idő múlva, mindazon ne-
hézségek , mellyek most eléje gördültek, mint a köd el fog-
nak oszlani. Befejezésül nem marad egyéb há t ra , mint hogy 
ismertetővel kezet fogva, mindketten ajánljuk a derék ,Ének-
könyvet' minden magyar kath. tanintézet t. cz. igazgatóinak fi-
gyelmébe. Sajnálom, hogy a bécsi Musikzeitung minket e te-
kintetben jóval megelőzött *). Stephanovszky Sándor. 

ELOFIZETESI FÖLHÍVÁS 
illy czimü munkára: 

,TEMETÉSI GYÁSZÉNEKEK. (Hangjegyekkel.) Szerkesztek 
és kiadták E n g e s s e r Mátyás, pest-belvárosi karmes-
ter és zenedei tanár felügyelete alatt G a r a y Alajos, 
pécsmegyei áldozár Pesten, és S o h l y a Antal, éneklész 
és képezdei énektanár N.-Váradon.' 

A ,Temetési Gyászénekek' ügye már több izben meg 
volt penditve a ,Tanodai Lapok' és ,Katli. Néplap' hasábjain. 
Miután a terv ezek kiadására helyesléssel találkozott a ma-
gyar kántor-tanitó urak részéről, sőt közremüködésök sem 
hiányzott : alulirottak elhatározták azok közzétételét ; hogy 
ez által a kántor-tanitók és altanitók, valamint a képezdei ta-
nulók kezébe olly kézikönyv adassék, melly közhasználható-
ságával nélkiilözhetővé teszi a szokásos gyászénekek (búcsúz-
tatók) , és a latin szövegű Rituale (szertartási könyv) azon 
helyeinek leirását, mellyek temetés alkalmával előfordulnak, 
íme előfizetést hirdetünk az érintett kézikönyvre ! S midőn 
ezt teszszük, a mü tarfalmát röviden közöljük ; hogy kiki 
lássa, s meggyőződjék annak, amire pénzét kiadja, czélszerü-
sége- s használhatóságáról. A tartalom ez: 1. Az egyházi, s 
különösen temetési gyászénekekre vonatkozó előszó. 2. Te-
metkezési sz. szertartások nagy halottnál egész terjedelemben, 
latin és magyar szöveggel. 3. Gyászénekek a háznál: ifjú-, 
férfi- s aggkor fölött, valamint vegyes tartalmúak. 4. Ugyan-
azok a sirnál. 5. Temetkezési sz. szertartások kis-halottnál, 
szintén latin és magyar szöveggel. 6. Gyászénekek a háznál. 
7. Ugyanazok a sirnál. — A gyászénekek száma a százat megha-
ladja. Mint emiitők, ezen kézikönyv magában foglalja mindazt, 
a mi temetések alkalmával előfordul, közbeszőtt utasításokkal 

*) De ugy jövőre is meg fog előzni ; sőt ahhoz sincs remény, 
hogy hasonló müvekről a ,Religio'-ban szó legyen ezentúl : ha tud-
nillik minden, nem rossz szándékkal tett észrevétel, sértésnek nézetik 
az illetők által. S z e r k . 

együtt a teendőkre nézve, úgyszintén nem csak a gyászéne-
kek, hanem még a latin szöveg hangjegyelését is ott, a hol 
szükséges; azért jólélekkel és újból ajánljuk azt az illetők 
figyelmébe. Megemlitendőnek véljük azt is, hogy a gyászéne-
kek , valamint ezek dallamai is többnyire ujak, de koránsem a 
régiek és azért megszokottak mellőzésével ; ez utóbbiak is illő 
arányban föltalálhatók gyűjteményünkben. — Tapasztalásból 
tudván, milly nehéz falun a könyvek tartós és csinos beköté-
sét eszközölni, akkép intézkedtünk, hogy a kézikönyv megje-
lenése után azonnal több példány beköttessék, és pedig a vé-
gén egy-két ivnyi tiszta irópapirral bővitve, az időnkint né-
mellyek által teendő jegyzetek végett. A hibátlan kiállitásra 
mind a dallamok-, mind a szövegre nézve főgondot forditan-
dunk. A 8-adrétben 10—12 ivre terjedő műnek előfizetési 
ára : kötetlenül 1 f r t 20 kr., angolvászonba kötve 1 fr t 50 kr. 
a. é. Előfizetési határidő májushó 30. 1860. A mikorra a mü 
biztos számitás szerint a sajtó alól kikerül, és szétküldhető 
leend. A szétküldés csak tömegesen fog történni, s pedig biz-
tos kézhezjutás végett a már fölkért és fölkérendő t. cz püs-
pökmegyei irodahivatalokhoz : kivévén mégis , ha valaki sze-
mélyesen, vagy megbízottja által kivánná a müvet megszerezni. 
Ez Pesten az ,Idők Tanuja' s ,Tanodai Lapok' szerkesztőségé-
ben (Molnár-utcza, 14. sz. alatt) eszközölhető. Az előfizetési 
pénzeket szintén ideküldetni kérjük bérmentesen. Gyűjtők-
nek minden 10 példányra egy tiszteletpéldány adatik. Pest, 
február 14-kén, 1860. Garay Alajos, és Sohlya Antal 

K Ö X Y V H I R D E T É S . 

Megjelent és Pesten P f e i f e r Ferdinand, előbb Emich G. 
könyvkereskedésében (Servitatér sarkán, szemközt a ,Fehér 

hajóval') kapható: 
,GESCHICHTE DER PÄPSTE , nach den Ergebnissen der 

bewährtesten Forschungen verfasst von Dr. Carl H a a s in 
Augsburg. Tübingen, 1859.' (Erste Lieferung.) 8-r. 1761 
Ára , füzve : 1 fr t a. é. 

E korszerű munka írója, a pápák történetét akkép szán-
dékozott lehető röviden, és népszerűen adni, hogy az olvasó 
egyszersmind kellő felvilágosítást nyerjen a vallási legfőbb 
életkérdések iránt , s a múltnak tanulmányozása, a jelennek 
bonyodalmaira is óhajtott fényt vessen. A munka minden négy 
hónapban megjelenő fűzetenkint adatik ki. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége számára : 
Esztergomból egy névtelentől . . . . . 
Balassa-Gyarmathról , e jeligével : ,Peribitis gentes de 

terra illius' (Ps. 9.). 
T. angol-kisasszonyok intézete . . . . . 13 frt 

és a cselédség . r . . . • . 1 „ 
A küliskola leánynövendékei . . . . . 4 „ 

Jézus sz. gyermeksége társulatának : 
Balassa-Gyarmathról, az angol-kisasszonyok intézetének 

mindkét iskolabeli növendékei . . . . 13 ,, 

3 frt a. é. 

n M 
il n 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Martius 14. 2 Í . I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán é s szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

t e k a s z a k a d á s b a . " De kérdjük, hogyan lehetett 
Simonovics érsek izgatásának csak néhány évtized 
múlva sikere, mikor ő még 1657-ben meghalt? *) 
Bizonyára ha életében izgatta is az egyesülteket Si-
monovics, Parthenius azt halála után kiirtotta volna. 
Parthenius utánCamellis Józsefig, kiről szintén tudjuk, 
hogy egyesült volt, két püspök következett egymás 
után : Zeikán János, és Rakoveczky Method. E két püs-
pök közül csak ez utóbbira esnék a fönemlitett vád; 
minthogy ez volt Camellis Józsefnek közvetlen elődje, 
kiről az ,Unio'-ban ezeket olvashatni : „Ennek, tud-
nillik.Camellis Józsefnek, az ottani s z a k a d á r püs-
pök (Rakoveczky Method) határozottan ellenszegült; 
de miután az uniót szivén hordozó császár komoly 
szándékáról meggyőződött, jövedelmeitől eltiltatott, 
s Kollonich érsek által gazdagon megajándékozta-
to t t , végre Marmarosba elvándorolt." Ezt az ,Unio' 
szerzője ismét Lányitól kölcsönözte 2) ; Lányi pedig 

^ Praytól 3) ; kinél ezeket olvashatni: „Est mihi Sche-
püspöki méltóságáról lemond, szabadon bocsáttatott, diasma ad manum deCardinali Kollonicsio, cum Tu-
III. Ferdinand által neki lakásul rendelt Kálló váró- tor Rakoczyanus esset, in haec verba exaratum : Dum 
sába ment; hol az ő kegyelméből, a kassai kamará- ageret Tutorem Rakoczyanum, Roma secum eduxit 
tói évenkint 200 frtnyi élelempénzt húzott, és a leg- unitum Graeci Ritus Sacerdotem, q u e m i n E p i -
nagyobb szegénységben meg is hal t , 1648-ban J). s c o p u m c o n s e c r a v i t , Munkácsinum imposuit, 
Rákóczynak ez illetlen magaviselete ellen, a ruthen 600 eidemflorenos pro victu assignavit,ut pluresEc-
papok nagyobb része, részint az egri káptalannál, clesiae uniret. Ubi Tutoratum deponeret, et rationem 
részint Ferdinand királynál panaszt emelt 2 ) ; más paratae pecuniae acceptae, et expositae daret , Pu-
része pedig Porphyrius Ardánt, és ennek halála után pillique debitores in quinque Millibus, et aliquot 
1643-ban Sophronius Juszkót választá püspöknek: centenis florenis mansissent ista quinque Millia 
melly, ugy látszik, Rákóczy kegyét keresvén, asza- et aliquot centenos pro Episcopatu Munkacsiensi do-
kadáshoz csatlakozott 3) ; mignem Parthenius Péter navit. IJt autem hunc Episcopum unitum imponere 
az összes papság által püspöknek megválasztatván posset, cum p r i u s f u e r i t alius ibi S c h i s m a t i -
1648-ban, a szakadásnak véget vetett. Parthenius e u s , huic tamquam Tutor proventus negavit, si 
után, a munkácsi püspökök, egész mostanig az unió- vero abire vellet, liberale viaticum obtulit ; quo eti-
ban éltek ; mit t. Horváth ur határozottan tagad, mi- am allectus, ad fines Transsilvaniae in Marmaros Co-
dőn ezeket i r ja: „A nevezett szakadár érsek (Simo- mitatum recessit." Maga Pray ennek nem igen nagy 
novics István, ki Partheniust fölszentelé,) addig iz- hitelt adott: azért csak jegyzet alatt, curiosum gya-
gatta az egyesülteket, mig ezekben a lelkismeret nánt hozta fel. De nem is adhatott ennek hitelt; mi-
hatalma eltompult, s néhány évtized múlva mind a vel abban olly koholmányok fordulnak elő, mely-
rusznyákok , mind az oláhok t e l j e s e n v i s s z a e s - > Transilv. II. 253 1. - *) Magyarf. Egyház-

i) Bazilovics, P. I p. 81. — 2) Bazilovics, P. I p. 78. tört. II. 253. 1. — 3) Spécim. Iiier. P. I. p. 381. a) alatti 
— 3) Mészáros Károly, Magy. Oroszok története. 112.1. jegyzet. 

21 

T a r t a l o m : Néhány észrevétel az ,Unio'-ban leirt 
magy. ruthenek történetére. (Vége.) — A ker. iskolatestvé-
rek. VI. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és 
Austriából. 

Néhány észrevétel 
az ,Unio'-ban leirt magy. ruthenek történetére. 

(Vége.) 

Hogy a ruthenek az unióban állhatatlanok vol-
tak, tagadnunk nem lehet: bizonyítja ezt Taraszo-
vics Vazul püspök , ki Rákóczy hálójába kerülvén, 
az uniótól elpártolt. De valljon elpártoltak-e vele 
összes hivei is , mint t. Horváth ur állí t ja? nagyon 
kétes. Maga Taraszovics is csak rövid ideig maradta 
szakadásban; mert megbánván tettét, az unióhoz 
visszatért. Miért is Rákóczy emberei által az oltár-
nál elfogatott, és elzáratott; s csak III. Ferdinand 
közbenjárására bocsáttatott szabadon : s miután má-
sodszor is elfog-atott. és ismét azon föltétel alatt, hoerv 
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lyeket ő bizonyára észre vett. Ugyanis ezen Schedi-
asma szerint, valamint az ,Unio' szerint is, Camellis 
Józsefét Kollonics bibornok szentelte föl ! Mellőzve azt, 
bogy a latin szert, püspöknek nem szabad gör. szert, 
püspököt szentelni, és viszont : csak azon pápai 
brevére hivatkozunk, mellynek következtében Ca-
mellis József sebastopoli püspökké Romában , görög 
püspök által, 1689-ben szenteltetett. A brevében többi 
közt ezeket olvashatni : „Alexander P. P. VIII. Di-
lecte Fili salutem et apostolicam benedictionem ! . . . . 
Caeterum ad ea, quae in tuae commoditatis augmen-
tum cedere possunt, favorabiliter intendentes, Tibi 
in a l m a U r b e nostra, ab aliquo, quem malueris, 
Catholico Antistite G r a e c i R i t u s , gratiam et com-
munionem dictae sedis Apostolicae habente, munus 
Consecrationis R i t u G r a e c o praedicto recipere li-
béré possis, plenam et liberam harum serie authori-
tate praefata tribuimus facultatem" 2). Camellis te-
há t , midőn Magyarországba jö t t , már fölszentelt 
püspök volt ; és igy Kollonics nem szentelheté föl. 
Gyanús továbbá ezen Schediasmában azon 5000, s 
néhány száz forint, mellyet Kollonics a munkácsi 
püspöknek hagyományozott volna ; minthogy Kollo-
nicsnak lvrasznay Samu munkácsifelügyelőhez inté-
zett levelében arról emlités nem tétetik ; pedig okvetlen 
kellett volna azt megemlítenie : minthogy abban épen 
Camellis fentartásáról intézkedik. Hasonlókép hallgat 
arról maga Camellis püspök is; ki legkisebb jövedel-
mét, és kiadását a legszorgalmatosabban naplójába 
följegyezte. Végre, nem igaz a Schediasmában azon 
állítás, hogy Camellis előtt szakadár püspök volt 
Munkácson, s hogy ez Camellisnek ellenszegült, és' 
megajándékozva Marmarosba vándorolt ki. Bizo-
nyítja ezt a zaricsi kolostor kolduló levelének alá-
írása, melly igy hangzik: „Methodius Episcopus 
Munkacsiensis , Makovicziensis, Scepusiensis, Krasz-
nobrodiensis, Marmarosiensis, et per totam terrain 
Hungáriáé, die 26. Április, 1689" 3). Hazánkban 
1689-ben több szakadár püspökség volt : hogyan Ír-
hatta tehát magát alá Rakoveczky, „Episcopus per 
totam terram Hungáriáé"; ha ő is szakadár volt? 

Camellis József püspökségének első napjától min-
dent, mi vele történt , szorgalmatosan jegyzett föl 
naplójába; arról pedig, hogy Rakoveczky neki el-
lenszegült volna, abban emlités nem tétetik. De 
igenis tétetik az ellenkezőről, midőn igy ir : „Vige-
sima Április secundum Calendarium novum, die au-
tem décima secundum vetus, anno 1690., fui instal-

' ) X Leo Bull. P ray , Spec. H. P. I. p. 382. — Bazi-
lovics. P. IV. p. 193. — 3) Bazilovics, P. I. p. 103. 

latus pro Episcopo Munkacsiensi in Ecclesia... ibi-
que in meis manibus fecerunt publice iuratam Fidei 
professionem Catholicam in IdiomateSclavonico : Re-
verendissimus Dominus M e t h o d i u s R a k o v e c z -
k y Hegumenus Monasterii Sancti Nicolai Munka-
csiensis" Különös ugyan , hogy Camellis József 
még Rakoveczky életében, ki a ziricsi levél aláírása 
szerint szintén munkácsi püspök volt, munkácsi püs-
pökké rendeltetik. Mi azt hiszszük, hogy Rakovecz-
k y , mint a csernekhegyi kolostor hegumenje, ki 
rendesen munkácsi püspök is volt , az akkori zavar-
gós idők miatt föl nem szenteltethetvén, a mellett 
Rákóczy birtoka Leopold császár kezébe kerülvén, 
Leopold a már fölszentelt Camellis Józsefet, Kollo-
nics kegyenczét, a munkácsi székre emelé; Rako-
veczky pedig a szerzet hegumenje ezután is meg-
maradt: mint ezt Camellis püspök naplója bizonyítja. 
Ezek szerint tehát láthat juk, hogy a Pray által fel-
hozott Schediasmának, mellynek sem korát , sem 
szerzőjét nem tudjuk, nem lehet hitelt adni ; annál 
kevésbbé, minthogy az Camellis naplójának több 
pontjával ellenkezik. 

Nem hagyhat juk szó nélkül még azon hibás ál-
lítást sem, mellyben az mondatik, hogy Mária-The-
rezia Bacsinszky Endre püspöknek a 12,000 frt évi 
díjon kivül, még a tapolczai gazdag jövedelmű apát-
ságot is adta! A tapolczai apátság Bacsinszky- és 
utódainak a 12,000 frt helyébe adatott 2). 

Végre ajánljuk a kivonat szerzőjének, olvassa 
el Olsavszky Mánuel beszédét az unióról, és Lewiczki 
Mihály lembergi érsek 1841-ki pásztori levelét. Az 
elsőt olvashatni Bazilovicsnál ; ez utóbbit pedig, né-
mi kihagyásokkal, az 1842-dik évi ,Religio és Ne-
velés' 15-dik , és köv. számában. Tirpák Iván. 

A ker. iskolatestvérek. 
VI. 

Korunk, mint sokan annak tar t ják, az élveze-
tek kora. Pedig már a régiek az életbölcseség-, és 
boldogságra azon tételt álliták föl : „Uralkodjál ma-
gadon ; mondj le, és tür j !" Üdvözítőnk is azt kivánja 
híveitől, hogy a ki utána akar jönni, tagadja meg 
magát , s vegye föl az ő keresztjét, és kövesse őtet. 
Minél kevesebb szükségünk van, s megedzettebb a 
természetünk, annál boldogabbak vagyunk. Az em-
beri sziv különben is az Istenért van alkotva: azért 
minden földi gyönyörök közt üres marad az, és elé-

0 Ugyanott , és P. II. p. 88—97. — 2) M. Theresia ado-
mányozó levele, Bazilovicsnál. P. IV. p. 228. 
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gedetlen ; egyedül Istenben elégíttetik ki. Milly si-
lánynak tetszik nekem a világ, ha az égre gondolok, 
mondá sz. Ignácz. Erre vonatkoznak a sz.-irás szavai; 
arra intve bennünket, hogy : „ne a test szerint él-
jünk : nehogy meghaljunk; hanem a lélek által , a 
test cselekedeteit öldököljük." (Rom. 8, 13.) „Boldo-
gok, kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot : mert 
ők megelégittetnek." Ezek az igazi arany tanítások. 
Minthogy pedig a fölvilágosodással kérkedő korunk 
e tanácsokra nem akar hajolni: olly gyakoriak jelen-
korunkban az erkölcsi pusztulás és hanyatlás nyo-
mai. Innen van, hogy vészdulta napjainkban annyi 
ember, az érzékiségnek a szellem fölött gyáván áten-
gedett uralma által, méltóságának főelemét, a hitet 
megtagadván, az állatiság állapotába sülyed, és olly-
nemü bűnös kicsapongásoknak adja magát által, mely-
lyek minden jobb érzelmet és hajlamot csirájában 
elfojtanak. Ez ama veszedelmes i rány , meliy ellen 
minden, tehetségünkben álló eszközökkel sikra kel-
lene szállnunk. 

Az iskolatestvéreket valamint fáradhatlan szor-
galmuk a nevelés és tanítás körében, erélyes fegyel-
mük a rendi szabályok megtartásában, s a legjobb 
kath. hitszellem jellemzik: ugy az ő példás takaré-
kosságuk, és kevéssel megelégedésök is szerfölött 
ajánlja. A testvérek ugyanis (az áldozári pálya fontos 
okoknál fogva zárva maradván előttök), háromféle 
fogadalmat tesznek, úgymint : a sziiztisztasági, sze-
génységi, s engedelmességi fogadalmakat, először há-
rom évre; s ezek multával, ha hajlamuk és kedvök 
van a szerzetben megmaradni, ismét megújítják azo-
kat, még pedig egész életre. A jó testvéreknek e sze-
rint anyagi tekintetben igen kevés szükségök van ; 
mi egyik, nem megvetendő fényoldala a jeles testvé-
rületnek. Mindnyájan nőtelenek lévén, a családföntar-
tási godoktól szabadok. A legegyszerűbb táplálékkal 
élnek. Ruhára sem költenek sokat. Ez egy hosszú, 
durva fekete posztóból készült köpenyeg ; melly a 
hason anyagú papi ruha fölé vétetik: ennek rideg 
kinézését egy hosszú fehér gallér szelídítvén. Ehhez 
járul még egy széles karimával ellátott kalap. Ebből 
áll egész öltözékök. Kezdetben a nép gunyolá őket e 
szokatlan ruházatuk miatt; mig a bámulást tisztelet 
váltá föl nála. Egyébiránt a jó testvérek a külső anya-
gi szegénységgel, a benső önmegtagadás erényét is 
egyesítik ; és ebben áll másik, főbb érdemök. Igen, ki-
váltjelenkorunkban, midőn a kéjelgés szellemét min-
denfelé terjeszkedni látjuk , az önmegtagadás, vala-
mint szerfölött kívánatos, ugy ritka tulajdon is. 
Pedig valljuk meg, e nélkül valamint hivatalt telje-

síteni, ugy szívbeli nyugalom-, és valódi megelége-
désre szert tenni is lehetetlen. Az önmegtagadás mutat-
ja meg a ker. iskolatestvérnek, mint kelljen saját élet-
módját növendékeinek legnagyobb épülésére alkal-
mazni; ez ismerteti meg vele, mikép fáradalmas tö-
rekvéseinek érdemét és hiányait kellőleg belássa, és 
csekély helyzetében el nem csüggedve, béketűrő és 
bátor szivü, a sors kedvezéseiben pedig mértékletes 
és szerény legyen. A jó testvérek azt hiszik, hogy 
egy kath. tanítónak, ha ugyan hivatalát pontosan 
akarja teljesíteni, le kell mondania mindenről, mi őt 
a földhez köti; tökéletesen föl kell mentenie lelkét: 
mert csak igy lesz képes, bokros teendőinek minden 
részleteit számba venni, s azokat tökéletesen betöl-
teni. Igen, csak tökéletes lemondás által lehet egy 
kath. tanitó clZZcl, fi mivé valóban lennie kell. Szemeik 
előtt lebeg az Ur mondata : ,Ne gyűjtsetek maga-
toknak kincset a földön, hol a rozsda, s a moly meg-
emészti, s hol a tolvajok kiássák, és ellopják ; hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincset az égben.' ,A ki tö-
kéletes akar lenni, adja el mindenét, a mije van , és 
mennyben lesz kincse.' E szerint nem azon törődnek 
ők, hogy maguknak e világon kényelmet szerezze-
nek, kellemes helyet válaszszanak, és mindennel, mi az 
életet kellemessé teszi, jól ellássák magukat; hanem 
azt forgatják szüntelenül elméjekben, hogy : ,Vándo-
rok és idegenek vagyunk e földön, mint a mi atyá-
ink, kik előttünk haltak meg, és kiket mi is követni 
fogunk. Nincs itt maradandó városunk ; a mi hazánk, 
melly felé indulunk, a mennyország.' A keresztény 
tökély-, és életnek eme szabályait tartván a jó test-
vérek szemeik előtt, minden gondjokat oda irányoz-
zák, hogy leiköket a világ szerelme-, s gondolkozásá-
tól fölmentvén, annál alkalmasbakká tétessenek a 
tanitói nehéz pályára; s ekkép saját lelkök hajóját 
az örök üdvösség partjához vezessék. 

E tekintetben hathatós példát adott nekik maga 
a rendalapitó De la Salle. Elhallgatván itt azon ve-
zeklési módot, mellyel testét a régi anachoreták pél-
dájára , fegyben, és a lélek uralma alatt szokta volt 
tartani , csak azt emelem ki , hogy majdnem egész 
élete folytonos vezeklés, és önmegtagadás volt. Pusz-
ta föld szolgált neki ágyul ; csekély tápláléka, ren-
des böjtölés mellett, kenyér-, és vizből állott. Min-
den kedvtöltés- és szórakozástól távol, a világnak 
meghalva, egyedül, és kizárólag az ő Istenének élt. 
A test sanyargatásával a szellem és sziv sanyarga-
tását is egybekapcsolá, s ezen önmegtagadása negy-
ven esztendeig tartot t , a világ részérőli különféle 
üldöztetések közepette. Minden terveit a leghevesebb 
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küzdés, és ellenmondás közt vala kénytelen kivinni: 
a néptanítók számára alapított intézete, valamint a 
vasárnapi iskolák is ellenségeinek rossz akarata miatt, 
elvesztek; iskoláját Parisban többször kénytelenit-
tetett bezárni, s a testvéreket elküldeni. Idegenek 
avatkoztak az intézet dolgába, hogy azt saját kedvök 
szerint rendezzék : a legtekintélyesebb emberek ál-
lották ú t já t ; s azok, kiktől segítséget méltán várha-
to t t , ellenségeiül adták ki magukat; háza kirabolta-
to t t , becsülete a leggyalázatosabban megtámadta-
to t t , legjobb szándékai félreértettek: szóval, egész 
élete szakadatlan lánczolata volt a szenvedések-, és 
folytonos próbája türelmének: de szájából panasz-, 
vagy haragszó soha sem hallatszott. 

Szintén feltűnő volt az ő bizodalma Isten iránt. 
Egykor bizonyos házban, mellyből ki akartak hur-
czolkodni, s egy másikba átmenni, a kiszolgáló atyafi 
számos munkást foglalatoskodtatott, és már itt volt 
az ideje, hogy érdemlett béröket kifizesse. Elment 
tehát la Sáliéhoz, és kérte ő t , hogy szíveskednék 
neki pénzt adni : azonban ez azt feleié, hogy bizony 
a pénztárban egy fillér sincs; azért az imádsághoz 
kell folyamodni. Igy mult el az egész nap , a nélkül, 
hogy a munkások igazságos követeléseit ki lehetett 
volna elégíteni. Illy szorult helyzetben az Isten szol-
gája az Oltári-szentségben jelenlévő Üdvözítő elé 
j á ru l t , és szomorú állapotát előterj észté. Kérése meg-
hallgattatott : és pedig csudálatos módon. Az udvar-
ban volt tudnillik egy régi házi butor; mellyet mi-
után a kiszolgáló atyafi már ezelőtt kiürí tet t , és 
szorgalmatosan megvizsgált, tovább akara szállit-, 
tatni. Azonban mielőtt a munkásoknak átadná, ben-
sőleg indíttatva érzé magát , azt még egyszer föl-
nyitni. De milly nagy lőn meglepetése, midőn benne 
egy tekercset talált , négyszáz tallérral ! Epen ennyi 
volt a munkabér, mellyel a munkásoknak tartoztak. 
Ezt látván, a nagy örömtől alig tartóztathatta ma-
gá t ; sietett la Sáliéhoz, ki szokott nyugalmával csak 
ennyit mondott: ,Látja, hogy megsegíti az ur Isten 
azokat, kik bizalmukat ő benne helyezik.' És igy 
takarékosság, kevésseli megelégedés, önmegtaga-
dás , hivatalbeli hűség , és Istenbeni bizodalom vol-
tak azon erények, mellyeket a dicsőült rendalapitó 
olly nagy mértékben gyakorol t , s az ifjú nemzedék 
érdekében követői számára előirt. 

S ki nem látja á t , mennyire szükséges a ker. 
iskolatestvérek ezen szellemét, melly a kath. egyház 
szelleme, ápolni : kivált olly korban, midőn a sok 
jó mellett, olly igen feltűnő az erkölcsi erőnek iszo-
nyú levertsége ! Az íijuság a jövőnek életereje. A ki 

czélt akar , annak czélszerü eszközökről is kell gon-
doskodnia. A gyermekkorban kell megvetni alapját 
a főlállitandó szilárd épületnek. Már az elemi neve-
lés- és tanításnál kell a növendéket Isten iránti biza-
lom- , önmegtagadás-, takarékosság- és egyéb ke-
resztényszerü erényekre vezetni ; igen, már az ele-
mi tanításnál szükséges e szellemben a növendéknek 
tulajdon készségeit fölserkenteni. E szellemben kell 
kifejteni erejét , munkásságba hozni tehetségeit, el-
intézni érzéseit, kívánságait, elhatározni indulatait 
és vágyódásait, rendbe szedni hajlandóságait, szó-
val , fölébreszteni erkölcsiségét. Ha az iskola csak 
oktató, s nem egyszersmind n e v e l ő intézet, ugy 
jobb lenne azt bezárni. Mert mi haszna, ha a gyer-
mek értelme ki van pallérozva: de szive gonosz, fe-
gyelmet nem tűrő , fölfuvalkodott és ellenszegülő ? 
Egy ker. iskolának ollyformán kell rendezve lennie, 
hogy a tanítás ne csak az észhez, hanem a szívhez 
is irányoztassék, s a tanítónak feddhetetlen életpél-
dájával párosulva, hathatós ovószerül szolgáljon, ne-
hogy a növendékseregben az életerő megromöljék, 
és sebek fakadjanak ki , s az élet fája elsatnyuljon. 
A ker. szellemben vezérelt tanodák valódi védbás-
tyák a később könnyen bekövetkezendő kicsapon-
gások, és minden botrányok ellenében. 

Ha valahol az iskolatestvérek számára u j inté-
zetet akarnak alapítani, vagy a már meglévőt nekik 
átadni, evégre a szerzet párisi főnökéhez kell folya-
modni, s vele a föltételek iránt egyezkedni. Lénye-
ges föltételek egy illynemü intézet átvételénél ezek : 
1) Hogy sem a tanonczok, sem azok szülői az isko-
lapénz fizetésére ne kényszeríttessenek ; 2) hogy 
minden intézet legalább két oktató-, s egy kisegítő 
testvérből álljon ; 3) hogy a testvérek teljes szabad-
sággal rendelkezhessenek tanszabályaik fölött; e 
mellett pedig megtarthassák a kitűzött rendi szabá-
lyokat is: valamint, hogy az iskolát annak módja sze-
rint fölszerelhessék ; 4) hogy az átalános főnök a 
testvéreket szabadon változtathassa, mint ezt a szük-
ség, és az intézet java hozza magával; 5) hogy a 
testvéreknek becsületes ellátásuk legyen. 

Végezetül ide igtatom XII. Benedek romai pá-
pának megerősítő levelét ; mellyből valamint a rend 
czélját és üdvös törekvéseit, ugy belső elrendezését 
is még bővebben megérthetni, s melly maiglan sza-
bályozóul szolgál. 

Bulla approbations S. P. Benedicti XII. 
Benedictus , Episcopus, servus servorum Dei, ad per-

petuam rei memóriám. In Apostolicae dignitatis solio , divina 
disponente dementia , nullis nostris licet suffragantibus meri-
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t is , sed solum per ineíFabilem divinae bonitatis gratiam con-
stitute, illiusque vices gerentes in terris, qui gloriosus régnât 
in coelis, ex incumbenti nobis pastoralis officii debito ad ea 
libenter intendimus , per quae piae Christi fidelium volunta-
tes , praesertim in Institutorum fundationibus , ex quibus lit-
terarum studia, et pauperum adolescentium illis vacare vo-
lentium profectus ad fructuosam agri Dominici culturam', ac 
doctrinae et sapientiae incrementa propagantur, suum debi-
tum consequi valeant adimplementum; et propterea eorum In-
stitutorum salubribus Ordinationibus et Statutis , ut firmiora 
subsistant, et perpetuo futuris temporibus observentur, po-
tissimum cum a nobis petitur, Apostolicae confirmationis ro-
bur libenter adiicimus, opemque et operas nostras impendi-
mus efficaces, prout personarum , locorum et temporum qua-
litatibus et circumstantiis matura et diligenti consideratione 
pensatis, in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane 
pro parte dilectorum Filiorum, Superioris Generalis et Fra-
trum Scholarum Christianarum nuncupatorum civitatis Re-
mensis nobis nuper exhibita petitio continebat, quod alias vi-
delicet , de anno Domini millesimo sexcentesimo octogesimo, 
quondam, tunc in humanis agens pius Dei famulus Joannes 
Baptista de la Salle, dum viveret , Canonicus Ecclesiae Me-
tropolitanae Remensis, pie considerans innumera, quae ex 
ignorantia, omnium origine maloruin, proveniunt scandala, 
praesertim in illis, qui vel egestate oppressi, vel fabrili operi, 
unde vitám eliciunt, operam dantes , quarumvis scientiarum 
humanarum, ex defectu aeris impendendi, non solum penitus 
rudes, sed quod magis dolendum es t , elementa Religionis 
Christianae persaepe ignorant, quoddam Institutum sub ti-
tulo Fratrum Scholarum Christianarum nuncupatorum et sub 
infrascriptis Regulis per Sedem apostolicam approbandis et 
confirmandis , ad Dei laudem et pauperum levamen, sub Se-
dis Apostolicae auctoritate, ac patrocinio sanctissimi Infantis 
Jesu, et sancti Josephi, fundavit in civitate Remensi ; quod-
que fnstitutum huiusmodi, benedicente Domino, fructus suos 
in variis regni Galliarum , et praesertim in Rothomagensi et 
Parisiensi, ac Avenionensi, et Carnotensi , ac Laudunensi, 
Trecensi, ac Mimatensi, et Massiliensi, ac Alesiensi, et Gra-
tianopolitanensi, ac Audomarensi, Bononiensi, Lingonensi et 
Uticensi, ac Eduensi, respective Dioecesibus propagatum 
fui t , in quibus sunt dicti Fratres sub tenore infrascriptarum 
Regularum: 1. Videlicet quod ipsi sub clientela sanctissimi 
Infantis Jesu , et patrocinio sancti Josephi, instituti, hoc 
maxime cavere debeant , ut pueros praesertim pauperes ad 
ea, quae ad bene christianeque vivendum pertinent, erudiant. 
Instituti illorum dos praecipua et quasi spiritus Instituti pue-
rilis institutionis , ad Christianae legis normám, zelus esse 
debeat. 

2. Quod pareant pro tempore existenti Superiori Gene-
rali ab ipsis electo, vivantque in illis Dioecesibus, in quibus 
admissi sunt , de consensu Episcoporum, et sub eorumdem 
auctoritate. 

3. Quod eorum Superior Generalis sit perpetuus, eius-
que electio fiat scrutinio ac secretis suffragiis per Directores 
praecipuarum Domorum congregatos ; itidemque eligantur ab 
eisdem, in eodem consessu et eodem modo , duo Assistentes, 
qui pro tempore existenti Superiori Generali sint a consiliis^ 
eumque in recta administratione adiuvent. 

4. Quod Assistentes in ea degant domo, in qua Superior 
Generalis pro tempore commorabitur, eiusque consiliis inter-
sint, et manum commodent, exigente necessitate, ad respon-
dendum litteris, quas accipiet. 

5. Quod ipsi fratres gratis pueros edoceant, neque prae-
mium aut munera a discipulis, vel eorum parentibus oblata 
accipiant. 

6. Quod Scholas regant semper associati, et saltern bini 
simul singulis Scholis praesint. 

7. Quod nullus e Fratribus Sacerdotium ambiat, aut ad 
Ordines ecclesiasticos aspiret. 

8. Quod Fratres admittantur in dicto Institute in de-
cimo sexto, aut decimo septimo eorum aetatis anno, votis se 
obligent ad triennium tantum, eaque vota singulis annis reno-
vent , donee vigesimum quintum eorum aetatis annum attige-
rint et compleverint ; quo tempore ad vota perpetua emit-
tenda admittantur. 

9. Quod vota Fratrum sint castitatis, paupertatis, obe-
dientiae, et permanentiae in dicto Insti tute, nec non paupe-
res gratis edocendi, cum hoc tamen, quod eosdem Fratres a 
votis simplicibus Romanus Pontifex pro tempore existens 
possit absolvere. 

10. Quod dispensatio votorum nec peti, nec concedi va-
leat, nisi gravibus de causis : quas tales censebit Capitulum 
generale F ra t rum, ac pluralitas suffragiorum comprobabit. 

11. Quod Superior generalis a convocato Capitulo gene-
rali Fratrum deponi possit, his de causis, videlicet ob haere-
sim, impudicitiam , homicidium, animi imbecillitatem, senii 
caducitatem, bonorum Instituti dilapidationem, aut aliquod 
enorme facinus , quod tali poena dignum censebit Capitulum 
generale Fra t rum, quod tunc ad id ab Assistentibus con-
vocabitur. 

12. Quod Fratres Directores domorum particularium 
illas regant per triennium tantum ; nisi iustis de causis, pro 
tempore existenti Superiori generali, eiusque Assistentibus 
convenientius videatur, ut tempus huiusmodi aut minuatur, 
aut prorogetur; et ut, Superior generalis Directoribus parti-
cularibus huiusmodi de sua potestate circa votum pauperta-
tis communicare valeat, circa dispensationem bonorum tem-
poralium, vel facultates singulis Fratribus concedendas : ita 
tamen, ut non liceat dictis Directoribus, neque Visitatoribus 
pro tempore deputandis , fundos , bona mobilia et immobilia, 
inconsultis pro tempore existentibus Superiore Generali 
eiusque Assistentibus, alienare. 

13. Quod Capitula generalia, ad quae convocabuntur 
triginta tam ex antiquis Fratribus, quam ex Directoribus prae-
cipuarum domorum, fiant singulis decenniis ; nisi aliquando 
Congregatio extraordinaria convocanda convenientius decer-
natur; totoque illo decennio Assistentes electi munere con -
cesso perfungi valeant, nisi gravis aliqua necessitas cogatvel 
eos deponi ante tempus, vel exacto tempore in munere per-
sistere. 

14. Quod Visitatores a pro tempore existente Supe-
riore generali designati ad munus triennale, singulis annis 
semel domos visitent, exigantque a Directoribus rationem 
impensi et expensi, et statim finita qualibet visitatione , réfé-
rant ad pro tempore existentem Superiorem generalem, quod 
sit in unaquaque domo emendandum. 
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15. Quod Capitula generalia convocentur in eum locum, 
in quo Superior generalis űxerit domicilium ; Capitula vero 
provincialia advocentur quasi in meditullium cuiusvis Provin-
ciáé : ut sit ad ea Fratribus facilior accessus ; hisque Capitu-
lis provincialibus praesit Visitator aliquis , a pro tempore exi-
stente Superiore generali deputatus. 

16. Quod omnia exercitia quotidiana, tam domestica, 
quam Scholarum, fiant in cummuni, tum matutinis, tum se-
rotinis horis. 

17. Quod Fratres non tam legendi ac scribendi modum, 
Orthograpliiam, atque Arithmeticam pueros edoceant, sed 
eorum praecipue animos Christianis atque Evangelicis prae-
ceptis imbuant ; Catecheses (doceant) ad semihoram singu-
lis diebus non festivis; et ad horam cum dimidia, singulis 
dominicis ac de Ecclesiae praecept© festivis : diebus eius-
modi in Ecclesiam deducant, ut publicis sacriüciis ac vesper-
tinis precationibus intersint ; modumque tradant matutinas et 
serotinas preces recitandi ; praecepta Dominica, Ecclesiae le-
ges , caeteraque ad salutem necessaria inculcent. 

18. Quod vestes Fratrum paupertati atque abiectioni 
Evangelicae consentaneae, ex vili et nigro panno confectae, 
pene talares, et fibulis tantum ferreis connexae, cum lacerna 
eiusdem longitudinis ; galerus , calcei, et tibialia inculta sint, 
atque a vanitatibus secularibus prorsus alinéa: quatenus liac-
tenus vixistis , et vivitis de praesente. 

Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, ea, quae 
sedis Apostolicae praedictae munimine roborantur, firmiora 
sint, et exactius soleant ab omnibus observari, et propterea 
summopere cupiatis Regulas, et vestrum Institutum huius-
modi , ut illud maiora in dies suscipiat incrementa virtutis ; et 
ut status, in quo nunc permanet, firmius stabiliatur, per nos 
et Sedem Apostolicam praedictam approbari et confirmari : 
quare pro parte eorumdem Superioris generalis et Fratrum, 
Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis et cuilibet 
eorum, in praemissis opportune providere de benignitate Apo-
stolica dignaremur. 

Nos igitur qui spirituálém animarum profectum, ac 
Christi Fidelium quorumlibet utilitates et commoda sinceris 
desideramus affectibus, Superiorem generalem, et Fratres 
praedictos, et quemlibet eorum, specialibus favoribus et gra-
tiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, sus-
pensionis et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, cen-
suris et poenis , si quibus quomodolibet innodati existunt, ad 
effectum praesentium tantum consequendum, harum serie 
absolventes et absolutes fore censentes, huiusmodi supplica-
tionibus inclinati, et ex voto Congregationis venerabilium 
Fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, 
Decretorum Concilii Tridentini interpretum. sine alicuius 
praeiudicio, Institutum et Regulas huiusmodi, et in eis con-
tenta quaecunque, licita tarnen et honesta, ac sacris Canoni-
bus et Constitutionibus Apostolicis ac Concilii Tridentini De-
cretis non adversantia, Apostolica auctoritate approbamus, 
confirmamus, eisque Apostolicae firmitatis robur adiicimus." 
(A levél végső része megerősíti a testvérület számára ado-
mányozandó jószágokat, és a legerélyesebben tiltakozik a pá-
pai bullában foglalt szabályok megmásitása, vagy megszegése 
ellen.) Kelt Romában, sz. Péternél : „Anno incarnationis Do-
minicae millesimo septingentesimo vigesimo quarto, septimo 

calendas februarii, Pontificatus nostri Anno primo." Követ-
keznek a hivatalos aláirások. 

Az iskolatestvérek életrevalóságát eléggé bizonyitja 
azon körülmény is, hogy kivált az utolsó évtizedekben nagyban 
megszaporodtak; mint az ide mellékelt hiteles összeállításból 
kitűnik. 

Év ház test- is- osz- növen-Év ház vér kola tály dék 

Az alapító halálakor . 1719 27 274 122 9885 
Timotheus t.-főnök halálakor 1751 92 523 — 240 19273 
Agathon főnök alatt . 1779 114 760 — 420 30999 
Forradalom kezdetekor 1790 121 1000 — 550 36000 
Forradalom után . t 1803 8 30 9 20 1600 

n 11 ' ' ' l 1805 14 60 15 34 3000 
Frumentius főnök halálakor 1810 41 160 43 90 8400 
Gerbaud „ „ 1822 143 670 213 482 44540 
Vilmos „ „ 1830 237 1420 380 1014 86998 
Anaolet „ „ 1838 304 2200 510 1540 134301 
Fülöp főnök alatt . 1856 828 7457 1500 4625 300315 

Egyébiránt ki az iskolatestvérekről bővebben akar érte-
sülni, annak a következő munkákat ajánlom : ,Vie du véné-
rable J. B. de la Salle, fondateur de l'institut des frères chré-
tiennes par L. Ayma. Liège, 1857.' — ,Leben des ehrwürdi-
gen Dieners Gottes Johann Bapt. de La Salle, Stifters des 
Ordens der christlichen Schulbrüder, von P. Jos. Alois Krebs. 
Regensburg, 1859.' En a történeti adatokat ez utóbbi élet-
irásból meritettem. 

A tiszteletre méltó rendalapitónak szentek közé sorolta-
tása épen most van folyamatban. Engedje az ur Is ten, hogy 
dicsőült szolgájának ezen üdvteljes intézete, eredeti tiszta-
sága- és buzgóságában föntartassék, s az emberi-nem legvég-
sőbb koráig a fiatal nemzedéket Krisztus szellemében, nemes 
önmegtagadással oktassa és nevelje. Munkay János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 12-én. Főmagasságu és ft. H a u 1 i k 

György zágrábi bibornok-érsek u r , febr. 19-én kelt főpásztori 
köriratában, előrebocsátva az ő szentsége áltál ján. 19-én köz-
zé tet t encyclikát, és kétségtelennek tüntetvén ki belőle az 
egyházfő, s vele az egész anyaszentegyház szenvedő állapo-
tát : e nyomor okainak bővebb visgálatába ereszkedik, mel-
lyekről kissé mélyebben elmélkedni, bizonyára egy katholi-
kusra nézve sem lehet fölösleges. „Olly nagy ugyanis korunk-
ban az eszmezavar, olly gonosz elferditéseknek van a legnyíl-
tabb igazság is kitéve, olly iszonyú a rágalmazási düh , s a 
mindent, még a legszentebbet is ellenkező értelemre csavarni 
törekvő rosszakarat, hogy még a jószándéku, s az erényt és 
igazságot szerető egyének is könnyen tévútra vitethetnek." 
Azon ellenvetésre, mikép a pápa nem képes egy uralkodó 
kötelességeit kellőleg betölteni (mellyre a bécsi főmagass. bi-
bornok-érsek is olly győzőleg válaszolt) , nem tar t ja szüksé-
gesnek a főpásztor, hosszasan felelni ; erre nézve már múlt-
kor eléggé kifejtvén érzelmeit. „A pápai kormány ellen felho-
zatni szokott egyéb okok közt csaknem a legfőbbik az, hogy 
merő papokból áll ; ugy hogy a kormányzatnak csaknem min-
den ágai egyháziak kezeire levén bizva, a világiak háttérbe 
szoritvák, a világiak rendjének nyilvános sérelme-, s a köz-
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ügynek roppant kárával. Innen amaz idomtalan lárma, a kor-
mányzatnak ugy nevezett világiasitása végett. Holott ha az 
egyházállam közhivatalnokainak hiteles névlajstromába tekin-
tünk, kitetszik, miszerint mult évben, 7157 közt, kik köz ál-
lamhivatalra valának alkalmazva, csupán 303 volt egyházi. S 
még e kis számból is levonandó 179 olly káplán, kik külön-
féle jótékony intézeteknél, ugy szinte a hadsereg-, és börtö-
nökben lelkészi hivatalt viselnek. Ugy hogy e szerint a cle-
rus számára nem marad fön több 124 hivatalnál; melly szám 
ama 7157 világiakéhoz hasonlítva, valóban semmiképen sem 
mondható túlságosnak. Ellenben az egészen egyházi congre-
gatiók és törvényszékek mellett, mellyek az egész katholika 
egyház ügyeinek tárgyalásaival vannak megbízva, 317 vi-
lági van alkalmazva ; tehát kétszer olly nagy számmal, mint 
a mennyien a világi hivataloknál szolgáló papok vannak. To-
vább, valamennyi egyházi hivatalnok összes évi fizetése 124, 
255 romai scudit tesz; mig a világiak évdijai másfél mil-
lióra rúgnak. Igaz, hogy a főhivatalokat többnyire cardi-
nalisok kezelik, és más, főpapi méltósággal kitüntetett 
egyháziak. De lehet-e valljon csak némi kis méltányosság 
színével is azt kívánni, hogy azon egyetlen papi államban, 
melly még létezik az egész földkerekségen, a pápa, mint maga 
is pap , és feje az összes egyháznak, ne azok tanácsa- és se-
gélyével éljen kiválólag államainak kormányzásában, kik neki 
természetes tanácsadói és segédjei; kikközül emeltetett ő maga 
is a magas pápai trónra ; s kiknek kebeléből fog utódot is nyerni, 
mint kik egyedül birnak pápaválasztási joggal; s kik e méltó-
ság fokára különös tehetségeik- és érdemeiknél fogva jutot-
tak? Vagy a világiasitásnak eme buzgó pártolói azt akarják 
talán, hogy a bibornokok- és egyéb főpapoknak, alárendelt hi-
vatalok adatván, a legfőbbek a Mazzinik-, Garibaldik-, Sterbi-
nik-, és más, e fajú hősökre bízassanak? Valóban azt hiszik-e, 
hogy ez által, akár a pápai tekintély, akár a közjó, jobban 
lesz biztositva ? Ha valóban illy véleménynyel vannak, ugy 
pillantsanak be az 1848-diki köztársasági rövid kormány év-
könyvébe , midőn e szerencsétlen emberek Roma ügyeit kor-
mányozták ; és ha van még bennök némi kis maradványa, 
nem mondom a becsület-, hanem csak szégyenérzetnek, ugy 
el fognak némulni. A világiak előtt nyitva van az államtanácsba 
juthatás ut ja ; lépésök van a kormányzóság- és elnöki hivata-
lokra ; mint főnökök, kezelhetik, és kezelik is nem ritkán, a köz-
igazgatást. De tökéletesen világiasitani a kormányt, mit né-
mellyek szándékoznak, ez a méltányosság minden fogalmával 
ellenkeznék. Az egyháziaknak illyetén kizárása minden köz-
hivatalokból , sehol a földön nem divatozik. Magában Nagy-
britanniában is, a püspökök saját üléssel birnak a főrendek 
házában." (Dániában pedig épen most, egy prot. püspök, mint 
ministerium alkotásával megbízott államférfi, nem csak a 
közoktatás, hanem ideiglenesen legalább, a belügyek mini-
steriumának tárczáját is bírja.) „Az egyháziak illyetén kizá-
ratása, mikép ezt Tliuriot de la Rosière helyesen jegyzé meg, 
valódi természetlenség lenne ; miután alig nevezhető egyéb-
nek ama követelés, hogy a pápa , a kereszténység fe je , ne 
választhassa ministereit azon egyháziak számából, kiket e hi-
vatalra képesek-, és bizodalmára méltóknak tart. Efféle rend-
szer, mint ezt Rayneval, a sz.-széknél ezelőtt franczia követ, 
a romai ügyeknek, saját tapasztalása után, méltányos ítélője, 
még 1856-ban észrevette, csak a forradalomnak tárná fel a 

kaput, a pápaság romlását vonná maga után, s ellenségeinek 
diadalmát siettetné, egy, csakhamar egész Európát megra-
gadó iszonyú izgatottságot szülve. Nem is igaz, mit az apos-
toli szék ellenségei állítanak, hogy a pápai államban jelen-
leg fönálló kormányzási rendszer a nép nagyobb része 
előtt gyűlöletes. Kitetszik ez azon minap, a romaiak nevében 
közzétett, s a kath. világhoz intézett ,Memorandum'-ból ; 
mellyben a nyilatkozók, többi között, a közhivatalokat viselő 
főpapok iránti bizodalmukat nyilvánítják : mint kik mérsékelt 
évdijúkkal beérve, lelkismeretesen szokták hivatalukat betöl-
teni ; és nem adnak ugyan költséges tánczmulatságokat, de 
annál több alapítványokat tesznek, a szegényeket segítik, s 
a religio és hon közös javát saját vagyonukból is annál in-
kább előmozdítják, minthogy nő- és gyermekekkel nem 
birnak." (Folyt, köv.) 

NYILVÁNOS HÁLAKÖSZÖNET. A pesti kath. le-
gény-egylet tagjai ma azon szerencsében részesültek, hogy a 
fővároson keresztül utazó, nagys. és ft. K o v á c s József, 
apát és kalocsai érsekmegyei kanonok, és nagys. és ft. A n t u-
n o v i c s János , hasonlóan kalocsai érsekmegyei kanonok 
urak, az egyletet a szokott tanelőadások ideje alatt megláto-
gatni , mindenről leereszkedő rokonszenvvel tudomást venni, 
s az egyleti tagokhoz buzditó atyai szavakat intézni szívesked-
tek. A kegyes látogatást ő nagyságaik azonfelül még az által 
is emlékezetessé tették, hogy ft. K o v á c s József kanonok ur 
az egyleti szálloda nagyobbitására 100 ft . , A n t u n o v i c s 
János kanonok ur pedig az évi kiadások fedezésére 10 fr tot 
a. é. kegyesen ajándékozni méltóztattak. Melly kegyes adomá-
nyokért ezennel legmélyebb hálaköszönetet mondok. Pest, 
mart. 4-én, 1860. Szabóky Adolf, m. k. 

a kath. legény-egylet elnöke. 

KALOCSA, bőjtmáshava 7-én. Mint tudva van, a mai 
nap , a boldogult csanádi pöspök ő méltósága halálának har-
minczadik napja, mellyen Temesvárt az ünnepélyes engesz-
telő sz. mise-áldozat tartatott. A kalocsai főmegye a boldo-
gultat, mint egykori munkás papját, később, mint a kebeléből 
főpásztcri méltóságra emeltetett egyik ékességét tiszteié. O 
méltósága, midőn Isten rendelése szerint, anyai megyéjét el-
hagyá, fentartotta azon testvéri kapcsot, melly az emberi 
szövetségek közt legtöbbet érő, s legszentebb : melly az imád-
ság , és sz. mise-áldozat kölcsönös felajánlásában nyilatkozik. 
Minélfogva kegyelmes főpásztorunk bőjtelő havának 13-káról 
kelt iratában, a boldogult püspök halálát a megyei papságnak 
imígy adta tudtára: „Illustrissimum, ac Reverendissimum 
Dominum Alexandrum Csajághy, Episcopum Csanádiensem, 
SS. Theologiae Doctorem collegiatum, die 7-a m. c. moribun-
dorum Sacramentis provisum, anno aetatis suae 50-o, poste-
aquam Dioecesim novem annis ut Pastor vigilantissiruus, zelosa 
cum sollicitudine gubernasset, ad aeternitatem evocatum 
esse, dolenter cum eo hisce signiíico, ut cum memoratus 
Antistes, ceu Archi-Dioecesis Colocensis filius et quondam 
Sacerdos, suffragiorum in liac Dioeceäi communionem retinu-
eri t , D. D. l 'resbyteri pro anima Illius tria Missae Sacriíicia 
omnipotenti Deo ofFerre meminerint." — Az érseki káptalan a 
mai napot választotta, az elhunyt, egykori t ag ja , lelkének 
enyhüléseért mondott sz. misére; mellyet a'-főkáptalan nagy-
prépostja , mélt. N e h i b a János fölszentelt püspök ur vége-
zett. A boldogult, a miséző méltóságos urnák egykor tanitvá-
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nya volt. Midőn pedig őt a mostani pécsi püspök ő méltósága 
püspökké szentelé, a fölszentelésnek (pápai engedély nyo-
mán) mélt. fölszentelt püspökünk, az egyik segédfölszentelő 
tisztét teljesité. Később, midőn mélt. Nehiba János ur nmélt. 
főpásztorunk által tinniniai püspökké szenteltetett, a bol-
dogult foglalta el a segéd-fölszentelőnek egyik szolgálatát. S 
ma az elhunyt tanitványért, későbbi testvérért mutatta be ő 
maga az engesztelő sz. mise-áldozatot : mellyben a boldogult-
nak egykori tanitványai, s tisztelői számasan vettek részt ! A 
boldogult m. püspök, mint a temesvári testvérek ir ták, ránk 
nézve igen korán halt el. Azonban vigasztal, vagy inkább 
épülésünkre szolgál azon körülmény, miszerint ő korán is 
kezdett azon irányban haladni, melly által élete érdekes- és 
áldásossá lett. Az atyai ház jámbor életmódjától vezetve, már 
jó korán kiváló tisztelője lett a boldogs. Szűznek. Atyja ha-
lála után részint nagybátyjánál, részint ennek egyik jó barát-
jánál, kalocsai kanonok néhai Thueguth Venczel nagyságánál, 
a legjobb elvekben nevelkedett. Alig serdülő korában papi 
pályát választván, Egerben a bölcselkedési, Kalocsán a hit-
tudomáyokat, két-két évig járta. Midőn a pesti papnevelő inté-
zetbe küldetett , az egyházi irodalmi iskola részére forditott, 
szorosan egyházi szellemű irogatásaival, mintegy előre tanú-
ságot tőn a határozott jellemről, melly későbbi törekvését 
olly tanulságossá és tiszteletreméltóvá tette. Az Istenen, és 
ennek intézményein kivül egyéb ideálja nem volt. Midőn 
1833-ban Pozsonyban, az országgyűlés folyta alatt nm. boldo-
gult érsekünk, Klobusiczky Péter a fölszentelést, és erre való 
ismeretekbőli kikérdezést m. Jordánszky Elek fölszentelt 
püspökre bizta, ez a nm. érseknek, a fölszenteltek közt, az uj 
papot illy észrevétellel mutatá be : „Gratulor hos non ésse de 
fermento Tumpacheriano." Mennyire határozott volt a boldo-
gultnak egyházi iránya, értik mindazok, kik a dolgoknak ak-
kori állásáról tudomással birnak. Egyháziatlan tekintélyek 
egyháziatlan elveik ellenében egy igénytelen tanulmányi fel-
ügyelőnek, nem csekély föladat volt küzdeni. A kor gondolko-
dása , az elfogultság ellen, a lenézés, kicsufoltatás árán küz-
deni, határozott jellemek tulajdona. A b. püspöknek e tulaj-
donát hirdetik nem csak sajtó alá bocsátott müvei : ,Párbe-
széd az inquisitióról'; ,Glossák nemes Zala-megyének a vegyes 
házasságok ügyében felírására'; ,Az anyaszentegyház ellen-
sége megczáfolva a történetekből' ; ,Sambugának a sz. misé-
ről szóló becses levelei', forditásban ; a kalauzolása alatt kiadott 
imádságos könyv, és lelki életrend, sok egyéb, folyóiratok-
ban megjelent müveivel: hanem különösen elvei, mellyeket 
tanítványaival közölt, és mellyek életében visszatükröződtek. 
A nevelés körüli eljárásban szeretetet, és határozott elveket 
követett. Nem volt az egyháznak olly szüksége, mellyet föl 
nem karolt. Mint tanitó, a korkérdéseket főíigyelemmel ki-
sérte, s a külföldi irodalmat is tevékenységgel használta. 
Boldogult nm. érsekünk, gróf Nádasdy Ferencz oldala mellett, 
a legterhesebb időkben, törhetlen hűséggel működött. Mint 
főpásztor (elmondták már a temesvári testvérek, és tudja a 
nagy világ,) a sz. gyakorlatok, missiók, főpapi látogatások in-
tézményeit minden erőből fölkarolta. A leánynevelésre olly 
fontos női testvérületet annyi gondok közt székvárosába vitte. 

Mesterlegényi társulatot, jámbor nőegyletet alakított. A papi 
nevelés ügyét , mint lelkének legkedvesebb foglalkozását ka-
rolta föl. S mi volt legyen még azon főpapi szivben, melly 
Isten kegyelméből, olly sajátszerű körülmények közt is illy 
eredményeket létesitett, rövid idő alatt , azok fogják legjob-
ban érteni, kik környezetében éltek. Egyébiránt: ,Consum-
matus brevi, explevit tempóra multa. A modo iam requiescit 
a laboribus suis, et opera eius sequuntur Illum. Ibi neque lu-
ctus, neque clamor : quoniam priora transierunt.' A mi növel-
dei kápolnánkban a boldogult püspökért már bőjtelő hava 
10-én megtartatott az ünnepélyes gyász-sz.-mise, mellyet ft. 
Kováts József házi igazgató ur mondott, ki ft. Antunovits J. 
ő nagyságával, mint a főkáptalan küldöttei, a temesvári gyász-
ünnepélyben is részesülni szerencsések voltak. — Igy hullanak 
le lassankint a csatok, mellyek a köteles hála szálaival, a föld-
hez kötik a szivet ! — 

BECS, mart. f 0-én. Azok kedveért, kik a hittant a bécsi 
egyetemen hallgatták, tudósitom t. szerkesztő ura t , hogy az 
arab, syrus és chaldaeai nyelvek tanára, ft. Dr. K a e r 1 e, 
mult hó 25-én meghalt. Hullája 27-én szenteltetett be a sz.-
Rókus-templomban, melly alkalommal tanártársai-, s régibb 
és ujabb tanítványaival, ugy szinte más tisztelőivel megtelt a 
tágas templom. Béke hamvainak ! Mint hirlik, Dr. Danko ur 
fogja helyettesíteni, mig az elhunyt utódja ki nem lesz ne-
vezve. — Az egyetem bölcsészeti karánál a minap egy világi 
i f jú , előadás után föllépett a tanszékre ; fölszólitván társait, 
hogy pápa ő szentsége számára adakozzanak. Hogy fölszólitá-
sának minő sikere le t t , arról eddig nincs tudomásom : de a 
derék ifjú lelkesült föllépése maga is szép tény. A Sz.-István-
templom kijavitásán nagy szorgalommal dolgoznak. Vajha 
mellőznék minden nem-goth részét : hogy semmi se zavarná 
a benyomást, mellyet illy izlésü templomok szoktak támasz-
tani az ember lelkében. — A jezuiták templomában K l i n -
k o w s t r o e m József atya tart ja a böjti sz. beszédeket ; mel-
lyeken olly számos hallgatóság jelenik meg mindig, hogy so-
kan hely hiánya miatt kénytelenek visszamenni. —• Brunner 
ur becsületsértés miatt port indit az ,Ost-Deutsche-Post', és 
a ,Humorist' czimü lapok szerkesztői ellen. A pör végéről tu-
dósítani fogom t. szerkesztő urat. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára : 

Nt. S u j á n síz k y Antal, Pest-józsefvárosi plé-
bános ur . 

Ft. P e t y e r e c z András, czim. kanonok és rappi 
plébános ur . . . . . 

Nt. K a l o c s a y József, rappi káplán ur . 
A rappi plébániához tartozó hivek . 
Nt. B á r á n y István, peremartoni plébános ur . 
A szombathelyi seminarium növendékei : a szep-

lőtelen fogantatás kikirdetőjének, máriahavi 
egyletök pénztárából . . . . . 

Ugyanazok ugyanannak, a félév végén Isten iránti 
kálájok kifejezéseül . . . . . 

Pestről, D. W. e jeligével : ,Ut inimicos S. Eccle-
siae humiliare digneris' . . . . 2 db. cs. arany. 

30 darab r. húszas. 

30 darab r. húszas. 
1 frt a. é. 
7 * »1 lî 5) 
2 cs. arany. 

4 frt a. é. 
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T a r t a l o m : A gyermek-semínaríumokról. (Vége.) — 
A szent keresztvetésről. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Ma-
gyarországból., Olaszország-, Francziaország- és Angliából. 

A gyermek-seniinariumokról. 
(Vége.) 

A seminariumok kérdése jelesen a főpásztorok íté-
lete alá tartozik. Ók adnak azoknak életet, fenmara-
dást, irányt, és szellemet. De nekünk, alrendü papok-
nak is megvan a kérdés dolgában teendőink sora. 
Egyik befolyás, mellyet a lelkipásztorsággal foglalko-
zó papság a seminariumokra, s igy a gyermek-semina-
riumra is gyakorolhat , azok erkölcsi emelésében áll. 
A seminariumok erkölcsi állásának azon jó vélemény 
vétetik , mellyel hasonló intézeteknek birniok kell, 
hogy czélt érjenek. Az erkölcsi befolyás pedig az ál-
tal gyakoroltatik, ha az illető lelkipásztorok szóval, 
tettel , az illy intézetek virágzó állapotát elősegítik. 
Ha az érdemes lelkipásztorok ott, hol illy intézetről 
szó van, mindig tisztelet-, és méltánylással szólnak ; 
ha a nevelés fontosságát komoly nyilatkozataikkal is 
ajánlják; ha a nevelők fáradozását részvevő elisme-
réssel kisérik ; ha az if jú növendékek előtt a semina-
riumot, mint a papi élet ringató bölcsőjét, az egy-
háziak kedves iskoláját ábrázolják : bizonyosan igen 
sokat közremunkálnak az illy intézetek felvirágozá-
sához. — Igaz, miszerint ahhoz, hogy valaki az illy 
intézetek irányában balvéleményeket terjeszszen, 
nem sok elmésség kívántatik: de kiszámithatlanok a 
rossz következések, mellyek belőlök származnak. 
Mihelyt az élet, s az életben előforduló vélemények 
és szokások, a helyes neveléssel el lentétbejönnek, 
erre szükségkép káros befolyást gyakorolnak. Ellen-
ben semmi sem képes a seminariumok erkölcsi állá-
sát annyira emelni, mint a gyakorlati papságnak 
irántoki nemes, szives hajlandósága, és kedvező vé-
leménye ; melly által a növendék megerősíttetik, és 
a hivatás érzete az iíjakban ébredni kezd. Avagy mi 
képes a növendéket az ő intézeti élete iránt nagyobb 
szeretetre gyulasztani, mint midőn látja, miszerint a 

clericalis élet fegyverei a pásztorkodó pap ékességét 
képezik; és azon férfiú, kit ő mint korban, érdem-
ben , méltóságban, és talán jóltevői minőségben is 
tiszteletre méltó lelkipásztort ismer, ugyanazon el-
vekkel bir (az elmélkedés, imádság, szentségek gya-
kori buzgó használata, az Oltári-szentség mély imá-
dása és látogatása, a boldogs. Szűz tisztelete, a jám-
bor olvasmányok, a rózsa-füzér iránt), mellyeket 
a növelde jámbor falai közt szivébe felfogott? S mi-
dőn azt lát ja, hogy illy uton a papi élet mennyire 
áldásos- és kedvessé lesz, hivatásában és jó elveiben 
sokszorosan megerősödik. — E tekintetből különös 
figyelmet érdemelnek a s z ü n n a p o k ; és bizton le-
het mondani, miszerint igen sokat folynak be azon 
lelkes pásztorok a seminariumok erkölcsi emelésébe, 
kik a szünnapokon a gondjok alatt levő ifjakkal az 
elöljárók szeretetét és gondosságát megosztják. Milly 
boldog azon i l ju , kinek lelkipásztora, a főpásztori 
akaraton épült elöljárói felhívás kérdéseit véve ala-
pul, keze alá bocsátott növendékének minden lépé-
sét figyelemmel kiséri; társalkodása fölött atyai őr-
szemmel vigyáz ; őt gyakrabban magához szólítja, 
vagy a körülményekhez képest házánál tar t ja ; az 
isteni-szolgálat végezésekor segédül alkalmazza; a 
papi foglalkozások ismeretére juttatja ; a káros befo-
lyásoktól visszatartja ; a szentségek buzgó gyakor-
lására édesgeti; alkalmas könyvekkel ellátja; s azt, 
mi a növeldében gyakoroltatott , az ifjúval annak 
módja szerint folytatja ! Ezen erkölcsi közremunká-
lás többet ér , mint az elöljárók tiz hónapos fárado-
zása ; mert e tiz hónapi fáradságos munkának egész 
eredménye halomra dől, midőn a szünnapok az eré-
nyeknek a növeldében ápolt növényét gyökerestől 
kirántják. 

Yan ezenfölül még egy igen is fontos, és gya-
korlati mód, mellyel a lelkipásztorok a gyermek-
seminariumok erkölcsi életéhez közremunkálhatnak. 
Minden lelkipásztor megteheti azt , mit örömest meg 
is tesz, miszerint a keze alatt levő iskolák kis nö-
vendékeit figyelemmel kiséri; s kikben az egyházi 
pályára bizonyos hajlandóságot és hivatást vesz 
észre, azokat atyai gonddal karol ja , e hivatásukban 
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megerősíti, a rossz példák befolyásától megőrzi, a 
szülők különös gondjába ajánlj a, az isteni-szolgálat-
ra alkalmazza, s beléjek az ártatlanság, és alázatos-
ság erkölcsi magvait korán beplántálja. A szentek 
történetében nem kevés példát talál az olvasó, mely-
lyekből kitűnik, milly áldásos volt sokifjakban azon 
üdvös irány, mellyet egynémelly buzgó lelkipásztor 
által annak idején kaptak. Vagy ha a tapasztalást 
kérdezzük, nem szólhatnánk-e sokan, kik hivatásunk 
egész kifejlődését az isteni gondviselés amaz irgalmas 
és bölcs intézkedésének köszönjük, hogy annak idején 
jóltévőinkben egy-egy őrangyalt küldött; kinek rész-
véte s vezetése a la t t , a sziv magasabb javak után 
kezdett sovárogni, s az akarat munkásságra vezette-
tett. Uly intézkedésekre most annál nagyobb a szük-
ség, minthogy a több iskolák kezelésével foglalkozó 
más egyházi egyének szinte szükségesnek ismerik : 
jeles szorgalommal befolyni növendékeik hivatásá-
nak kifejtésére, azon társulat részére, mellynek ők 
maguk tagjai. Ezen erkölcsi befolyás nem csak di-
cséretes , de követésre méltó is ; és minket az iránt 
szólit fel, hogy a kiknek, mint helybeli iskolaigazga-
tóknak keze alatt egy egész nemzedék áll, ne feled-
jük a különben Istentől arra szánt fiúval az egyház 
szeretetét jókorán közölni, s oda törekedni, miszerint 
az illy fiu az egyházi pályát megismervén, azt elér-
hetni legfőbb, és folytonos vágyaival törekedjék. 
Ezen erkölcsi befolyást az esztergomi tartományi 
zsinat is fontosnak ismeri, midőn igy rendelkezik : 
„Hortamur Parochos, et magistros puerorum, ut ex 
adolescentulis morum ingenuitate conspicuis eos ma-
ture segregent, et paterna sollicitudine foveant, quos 
ad clericale tyrocinium vocatos et idoneos iudicave-
rint. Quo amplius leviticam istam tribum multipli-
cabunt, eo iucundius Deo praestabunt obsequium, et 
Ecclesiae magnificabunt laetitiam." (Tit. VI. §. 6. 
n. 2. pag. 92.) És ismét: „Neminem clericali militiae 
adscribemus, qui testimonio proprii Parochi desti-
tuetur, quo nos certos reddi volumus, quod et aspi-
rantes inde a teneris probos mores praesetulerint, 
et eorum parentes christianam honestatem secten-
tur." (Tit. VI. §. 5. n. 4. pag. 90.) — Egyébiránt 
az erkölcsi befolyás bármilly nélkülözhetlen és tisz-
teletre méltó, vele azonban a gyermek-seminariu-
inok iránti tartozásunk nem végződik ; hanem hozzá 
anyagi áldozattal is örömest járulunk. Történjék-e, 
vagy millyen arányban, és milly alakban történjék 
ezen áldozat: ez ismét leginkább a főpásztori intézke-
dések gondja. E végből csak ezen átalános tétel fól-
emlitésére szorítkozunk , miszerint a gyermek-semi-

nariumok anyagi kérdését elősegíteni, a lelkipász-
torkodó papság is hivatalos, és kész. Ezen állítás a 
tridenti sz. zsinat által világosan kimondatott '). S 
hogy ebbeli rendelkezése csupa irott malaszt ne ma-
radjon , ugyan komoly eljárást enged a főpásztorok-
nak azon esetben, ha annak valósítására e g y h á z i 
f e n y í t é k , vagy k a r h a t a l o m kívántatnék 2) . 
Egyébiránt a dolog természete is ezt hozza magá-
val. A gyermek-seminarium az egyháznak szük-
sége; annak szükségét az egyháziak legjobban értik; 
ők fognak legelőbb belőle édes gyümölcsöket Íz-
lelni; s kétségen kivül áll , hogy alapítására is be 
akarnak folyni. Ha a vakok intézete az egyháziak 
aldozatkész részvétével olly szépen találkozik: vall-
jon kevesebb rokonszenvre számolhat-e azon intézet, 
melly nélkül a lelki vakok száma nagyon szaporo-
dik, és a lelki setétség messze terjeszkedik? Ha a 
siketnéma-intézet szinte számos jótévőnek örvend: 
mindenesetre hihető, hogy nem kevesebb áldozat-
készséggel fog találkozni azon intézet, mellyből ama 
hithirdetők váratnak, kik az isteni mag hintésével 
az örök élet igéinek hallására nyitják meg a füleket, 
és a sátán által kötve tartott nyelvek köteleit meg-
oldva , a halhatatlan lelkek örök üdvét eszközlik. 

De a tapasztalás is igy bizonyitja a dolgot. Meg-
fordul az ember többi között Francziaorsz,ágban, és 
csudálkozva a szép, tágas, alkalmas, illendően ellá-
tot t , jól vezetett gyermek-seminariumokon, kér-
dezi : mikép keletkezett e ház ; ki adta ezt az erős 
épületet; miből áll fön ez a roppant intézet? A fele-
let erre legtöbb esetben az, hogy a papság nevezetes 
áldozattal járult hozzá. Mi annál jelesebb, minthogy 
főpásztoraik az egész illy tehernek csak kis részét bir-
j ák , s a pásztorkodó papság nagy igénybe vétetik. 
Aixben kérdeztem az újból remekül épült , kedves 
alakú, s nagyszerű kápolnával ellátott gyermek-
seminarium elöljáróit: hol vették a pénzt r á ? Fele-
letül azt adták, hogy egyéb ajánlatokon kivül, a 

' ) „Et quia ad collegii fabricam instituendam, et ad 
raercedem praeceptoribus et ministris solvendum, et ad alen-
dam iuventutem et ad alios sumptus , certi reditus erunt ne-
cessarii... episcopi... ex fructibus integris mensae episcopa-
lis et capituli, et quarumcunque dignitatum, personatuum, 
ofíiciorum , praebendarum, et beneílciorum quorumcunque . . . 
etiam ex quibuscunque aliis ecclesiasticis reditibus, seu pro-
ventibus. . . partem aliquam, vel portionem detrabent ; et earn 
portionem sic detractam, nec non bénéficia aliquot simpli-
cia. . . buic collegio applicabunt, et incorporabunt." (Sess. 
XXIII. De ref. cap. 18.) 

2) Ugyanott , Sess. XXIII. de ref. cap. 18. egy két sor-
ral alább. 
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megyei papság kötötte le magát a megyei zsinat al-
kalmával, miszerint mindenki, évi jövedelmének ne-
gyedrészével (négy évben lefizetve,) akarja segiteni 
a szent vállalatot ; s midőn a négy év eltelte, s az 
egyévnegyedi jövedelem lefizetése után látták, hogy 
még tetemes költségek kívántatnak az intézet czéljá-
hoz, minden nógatás nélkül, egy második négy-éves 
lefizetésre is kötelezték magukat! Bordeauxban szinte 
csudálkozva a tágas , alkalmas intézeten, kérdem a 
jó igazgatót: hogyan tudnak illy épületet fölállítani, 
fölszerelni, 20 tanítóval, és 300 gyermekkel eltartani ? 
.Nálunk az ajándék sokat tesz', felelt a jó ur ; s el-
mondta az intézetnek semmiből lett fokonkinti szár-
mazását, gyarapodását, terjedését : és tiszteletre méltó 
kegyelettel mutatott a szobájában függő egyik na-
gyobb képre; mellyen ez intézet alapításában leg-
többet fáradozott egykori igazgatóját mutatá be : ki 
élete-, s több mint 30 éves fáradozásának feladatául 
tűzte ki , hogy kéréssel, gazdálkodással, imádság-
gal, kicsinyből nagyra vigye a dolgot. — Emiéke-
zétben van még azon példa is, midőn a ,Religio' egy 
megyének abbeli eljárását rajzolá, hogy ott a kerü-
letek vállalkoztak egy-egy növendéket neveltetni. 
Különben könnyen hallhat az ember olly megyebeli 
papoktól, hol a gyermek-seminariumok már gya-
korlati áldásaik felől is ismertetnek, efféle nyilatko-
zatot : ,Inkább nélkülözök, inkább mástól vonom el 
magamat: de a gyermek-seminariumra igért részt 
örömmel megadom.' Sőt egyenes bizonyságul szolgál e 
készség megmutatására azon nagylelkű ajánlat, mely-
lyel tiszteletre méltó jóakarók felkarolják e szent 
ügyet. Minden megye mutathat föl jóltevőket, kik e 
czélra már tettleg járulnak. Csak azokból, miket már a 
,Religio' följegyzett, kitűnik, miszerint az egyháznak 
ez érzékeny szüksége, sok bőkezű lelkes pásztorok 
figyelmében részesül l). Hányan vannak azonfelül olly 
jóltevők, kikről nyilvánosan nem tudunk? Részünk-
ről bizonyosnak tar t juk, miszerint ha bármelly me-

Hogy az életben lévő jóltevők szerénységét ne sért-
sük , csak egy-két adatot emiitünk A nagyváradi megye soha 
sem fogja feledni jámborul elhalt nagys. és ft. S z i l a s s y 
János kanonokot, ki szép összeggel járult a gyermek-semina-
rium előmozditásához. A kalocsai megye szinte hálás szívvel 
emlékezik nagys. és ft. B a r t o k Mátyás, s nagys. és ft. 
H a u s e n p i a s z József kanonokokra ; kik jelentékeny ha-
gyatékkal járultak e sz. czélboz. Ugyané megyében két lelki-
pásztor , nt. I I i d e g h Alajos, és L á n a y János, végrende-
letük nyomán, vagyonukhoz képest, jelesen emlékeztek ez 
intézetről. Az illy papi gondolkozás mindenesetre kedves a 
nagylelkű főpásztorok előtt is; kik lá t ják, hogy vannak pap-
jaik között is , kik főpásztori gondjaikat tisztelik. 

gyében e kérdés tűzetnék ki a pásztorkodó papság 
dolgozati tárgyául : ,Valljon köteles-e, tehetsége sze-
rint, a lelkipásztor anyagi segélylyel is járulni a gyer-
mek-seminariumok felállítására',á legkielégitőbb és lé-
lekemelőbb feleletekkel találkoznánk; mint találkoz-
tak azok, kik hasonló, megfejtett kérdést hazánk egyik 
megyéjében átvizsgálni tartoztak. Avagy nem olly ér-
dekes intézet-e a gyermek-seminarium, mint az elag-
gott papok nyugalmazási vállalata? S ha erre olly 
nagy készséget találtak mindazon megyék főpászto-
rai, mellyekben alapításuk kegyesen megrendeltetett : 
valljon nem méltán várhatni-e, hogy azon intézet 
iránt sem lesznek hidegek a szivek, melly helyesen 
arra fog szolgálni, hogy nyugalomba lépni' idő 
előtt ne is kívánjon a pap ; s ha nyugalomra való, 
találjon részvevő fiatal munkatársakat, kik megelőző 
szeretet- és részvevő kegyelettel tegyék édessé nyu-
galomra hanyatló korának perczeit. — De még e se-
gélyezést kívánja a dolog fontossága is. Mit ér só-
hajtozni; mit használ az uralkodó bajok ellen nagy 
szavakat mondani: ha nem indítja munkára a tevé-
keny szeretet a kezeket? Hasztalan tanácskozunk az 
ifjabb kor némi hiányairól, ha nem építjük a hidat, 
mellyen keresztülmenve, gyümölcsösebb kertbe fo-
gunk eljutni. Mi végből nem is kételkedünk rajta, mi-
szerint minden lelkes lelkipásztor, körülményéhez 
képest , kész leend e czélra működni : önkénytes 
adakozás, netalán évi ajánlat, vagy végrendelet 
nyomán. Sőt miután az ügy a híveket is illeti, ezek 
nagylelkűsége is igénybe vehető. S minő lehetetlen-
ség volna benne, hogy ha a főpásztornak is tetszik, 
jámbor testvérületek által is segiteni e szent ügyet; 
melly mind czélja-, mind fontosságára nézve sokban 
haladja mindazon ügyeket , mellyek czélhozvezeté-
sére hasonló testvérületek állnak? Sőt bizonyos, mi-
szerint sokan önmegtagadás, és kiadásaik kevesbitése 
által is el vannak szánva e nemes czél elősegítésére; 
jól tudván, miszerint ez áldozatnál nagyobb jóval 
nem járulhatnak sem a növekedő nemzedék boldo-
gitására, sem a késő unokák üdvösségére; mellynek 
a növekedő lelkes papok minden alapítványnál több 
kamatot teremnek. 

Van még egy jeles u t , mellyen a lelkipász-
torkodó papság a gyermek-seminariumok ügyét 
elősegítheti S ezen ut, a h á z i n e v e l é s v e z e -
t é s é n e k m ó d j a . — K i sem kételkedik, miszerint 
a szülői ház az első seminarium : melly ha rosszul 
van eligazítva, a papi hivatás csiráját elfojtja. Ellen-
ben, h a j ó i intéztetik: a papi erények első zsengéjét 
adja ; mellyet idővel a seminariumban ápolni nem 
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lesz terhes dolog. Kimutatja azt sokszor a tapaszta-
lás, miszerint e, vagy amaz ifjúnak jó nevelése volt; 
mert legalább némelly természetes erényeket (őszin-
teséget , ildomosságot, nyil tságot, szerénységet, az 
elöljárók iránti bizalmat,) hozott be magával; melly 
természeti erények nélkül természetfölötti tökéletes-
ségről senki sem álmodhat. Mig ellenben az ezen, és 
hasonló tulajdonok nélkülözése, bizonyos jele annak, 
miszerint az otthoni nevelés elhanyagoltatott ; és.ez el-
hanyagolás éktelen hiányait, a néhány évekre szorí-
tott nevelés alig pótolhatja. E végből szokásuk a lel-
kipásztoroknak, a h á z i a j t a t o s s á g o t okkal-mód-
dal éleszteni. Szent beszédek-, és egyéb alkalmakkal 
előadják annak fontosságát; és biztatják a szülőket, 
miszerint reggel, és estve közösen imádkozzanak, a 
böjtöket szorgalmasan megtartsák, szent képeket 
tartsanak, az istentelen káromkodást, fényűzést, 
egyenetlenkedést kerül jék, a jámbor keresztény aj-
tatosságokon, és közisteni-szolgálaton megjelenje-
nek; s igy házaikban a hitből fakadt érzelmeket ápol-
ják , mellyek nélkül a papi pályára hivatást nyerni 
nem lehet. Továbbá n é m e l l y e r é n y e k e t már a gyer-
meki szivekbe sietnek ültetni; kivált azokat, mellyek 
birtokába jutni később igen nehéz : noha a papi állásra 
nélkülözhetlenek. Igy az angyali tisztaságot, a sze-
mérem szeretetét, már a gyenge szivekbe plántálják; 
minthogy a sziv tisztaságának hanyatlásával, a papi 
hivatásra a fiúnak kedve többé nem lehet. Az enge-
delmességet, alárendeltséget, önkivánságainak féke-
zését szinte korán kezdik mivelni. Az alázatosságot 
és kész bizodalmat már a gyermeknek kell szeretnie. 
Ezen erények nélkül a növendék képmutatót játszik; 
a seminariumi időt haszontalanul, sőt lelke kárával 
tölti; mindig álarczos alakost mutat; az elöljárók vé-
leményét megcsalja ; s nem, a minővé taníttatott, 
hanem a millyen rejtekében volt, ollyanul megy az 
életbe. Miért is azt szokták a jeles lelkipásztorok 
tenni, bogy a gyermekekhez tartott oktatásaikban 
a nevezett erényeket illendőkép dicsérik, azoknak a 
gyermeki korhoz illő viszonyokat elmondják, és 
irántuk a gyermeki szivet szent szeretettel töltik el. 
— Alkalmasnak vélik szinte a lelkipásztorok, bizo-
nyos körülményekben, a p a p i h i v a t á s j e l e s vo l -
t á t is előterjeszteni. Azért a kisdedek oktatásában a 
papot, mint a nép a ty já t , az embereknek Istennél 
közbenjáróját állítják elő ; a házasságra kelők okta-
tásában a papi rend szentségéről sem feledkeznek 
meg kérdést tenni ; s a szülőket magán-oktatások al-
kalmával is figyelmeztetik azon magas méltóságra, 
mellyet a pap az egyházi rendben nyer. Minthogy 

pedig minél világosabb fogalmuk van a híveknek az 
egyházról, mellynek a pap szolgája, s a megszen-
telő malaszt becséről, mellynek a pap kiosztó sáfára ;: 
annál inkább értik a boldogságot, melly a fölszen-
telt pap birtoka, s annál boldogabbaknak vélik ma-
gukat a szülők , ha gyermekeik az egyházi szolgá-
latba léphetnek : ennélfogva az egyház-, és a meg-
szentelő malasztról szóló hitczikket szorgalommal fej-
tik meg híveik előtt ; kik ez uton boldogoknak fog-
ják gyermekeiket tartani a papi pá lyán , noha az a 
jelen korban sokaktól, egyedül tudatlanságuk miatt, 
kevésre becsültetik. — A S z e n t e k é l e t é n e k olva-
sása a gyermeki szivekre szinte igen jó hatással bír. 
Vannak a történet- és tapasztalásban példák, misze-
rint sokan azáltal szánták el magukat az egyházipá-
lyára, mellyen később áldással működtek, minthogy 
lelkipásztoraik utasítása-, vagy legalább felügyeleté-
ből legendákat olvastak. Egy jó könyv igen sokat te-
het; és boldog azon házi kör, mellyben haszontalan hi-
valkodás helyett, szent történeti, szertartásokat ma-
gyarázó, vagy egyéb más jámbor könyvek olvastat-
nak. — Nem kevésbbé törekednek a jámbor lelkipász-
torok arra, hogy a szülők és gyermekek közt ő s z i n -
t e s z e r e t e t e t keltsenek. A szülők iránti eme szere-
tet, az első természetes indító ok, melly szerint az első 
nevelés intéztetik. A gyermek, mig szülőit szereti, 
engedelmes, őszinte, s minden jó benyomásra fogé-
kony; és e tulajdonait a későbbi évekre is könnyeb-
ben föntartja. Ellenben a szülői hajlékok hiányait, 
gyakran az elöljárók sinylik. Azon i f jú , ki szülőit 
tisztelni és szeretni nem tanult, ki irányukban hideg 
és késedelmes szívű volt, illyen marad elöljárói iránt 
is ; félni fog tőlök, és iparkodik előttök bensejét el-
rejteni: mig ellenben azok, kiket a szülőkhez hála-
datos és bizodalmas érzület csatolt, a nevelés nagy 
hasznával, elöljáróik iránt is hasonló ragaszkodással 
lesznek. — Minthogy pedig annál nehezebb a bajon 
segíteni, minél korábban romlik meg a fiu: azért az 
e l s ő m e g r o m l á s minden alkalmára őrszemmel 
figyelni, egy lelkipásztorra nézve valóban szent do-
log. Az első társak, játékok, társalkodás, sok figyel-
met érdemlők. Mi végből is eléggé ajánlják magukat 
az olly j á m b o r t á r s u l a t o k , mellyek a boldogs. 
Szűz, a kis. Jézus, vagy sz. Alajos tiszteletéről ne-
veztetve, a gyermeki sziveket korán megszentelik; 
ezeknek fonalán mind a házi élet, mind a gyermeki 
sziv sok kegyelemben részesül, mellyek közt a hi-
vatás önérzete lassankint fejlődik. Az anyáknak 
Francziaországban keletkezett ama társulata , melly 
szerint gyermekeik ártatlanságának megőrzésére 



közös imáikkal kérik az irgalmas Istent, sok ifjat 
nem csak a romlás veszélyétől szabaditott meg, ha-
nem egyszersmind a papi hivatás kegyelmében is 
részesített. Hogy a gyermeki szivekben az ájtatos-
ság érzete minél előbb fölébredjen, szinte jeles esz-
köz, az e l s ő á l d o z á s a l k a l m a s m e g ü n n e p -
l é s e ; mint ez több megyékben dicséretes szokás. Ez 
által mind a gyermek, mind a jelenlevők ama szent 
gondolatra jönnek, miszerint a szent áldozás az élet 
legfőbb, legdicsőbb jelenetei közétartozik; s ennél 
fogva milly boldog azon állás, mellyben minden-
napi alkalom nyilik nem csak áldozni, hanem a 
végnélküli értékű sz. áldozatot be is mutatni! Mi 
végből szinte nem lehet eléggé tisztelni azon lelki-
pásztorok törekvését, kik oda működnek, miszerint 
a kezeik alatt álló gyermekek éven át buzgón, és 
g y a k r a b b a n g y ó n j a n a k A hivatás kegyelme, 
melly az illy tisztogatott szivekbe tétetik, a meg-
szentelő malaszt növekedése által mindinkább öntu-
datra ébred. Sokak véleménye, miszerint az egyházi 
ünnepélyességgel végzett e l s ő sz. m i s e - á l d o z a t 
is igen alkalmas ar ra , hogy a hívekben a papi mél-
tóság iránti tiszteletet fölkeltse. Sok jámbor anya fel-
sóhajt illy alkalommal Istennek azon kegyelmeért, 
miszerint az ő gyermekének is adná meg a papi hi-
vatás ajándékát; hogy illy örömnek ő is részese le-
hessen. Evégből dicséretes sok helyeken ama jó szo-
kás , miszerint a tartandó sz. misét előre kihirdetik, 
és a papi áldás fontosságára a hiveket előre figyel-
meztetik. Ide já ru l a b o l d o g s . sz. S z ű z t i s z t e -
l e t é n e k e l ő m o z d í t á s a . A m i főpapunk Anyja, 
a Fia szolgáinak számára nyerendő kegyelmekben 
mindig tevékeny szeretettel működött; és a jámbor 
családok, mellyek a szent Szüzet kiválóan tisztelik, 
közönségesen szerencsések körükben egy-egy papot 
bírhatni. A k á n t o r - b ö j t ö k pontos megtartására 
való serkentés, szinte ide való gondolat. Mindezek-
hez járul ama jelentékeny befolyás, mellyet az ér-
demes lelkipásztorok a kisdedek e l e m i o k t a t á s á -
b a n gyakorolnak. Illy alkalom arra mindig kedve-
ző, hogy a gyermek korán teljen el tisztelettel azon 
méltóságos állás iránt, mellynek már árnyéka is Is-
ten előtt olly szent volt , miszerint az Ur a pártos 
vetélytársakat földbe takarná, és Áron kivirágzott 
vesszejét a frigyládába helyeztetni rendelné. 

E gondolatok közlésével megtettük azt , mire 
Isten dicsőségére, lelkismeretünk szólított. Bizton 
reméljük, miszerint senki rossz néven nem veendi, 
hogy mi a fiúi hódolat és egyházi alárendeltség ál-
talunk igen is tisztelt határai közt , a gyermek-se-

minariumok kérdéséhez szólani merészkedtünk. Tet-
tük ezt elvbarátinkhoz intézett szóváltás gyanánt. 
Különben is szokásuk a jó gyermekeknek, egymás 
közt szülőiknek gondjai felől szólni. Uly szívvel még 
laicusok részéről is örömmel szokta felkarolni a nemes 
jóakarat , az illendő elvekkel ellátott munkákat 1). 
Mi pedig csak a főpásztorok vezérelvei után indu-
lunk, midőn elvbarátinkkal együtt a gyermek-semi-
nariumokban, egyházi életünk fölvirágozásának élet-
kérdését látjuk. Az ő igen tisztelt szavaik nyomán 
hiszszük és val l juk, miszerint a gyermek-semina-
riumok által fog a szentély kellő számban buzgó je-
lölteket kapni; a nagyobb seminariumok több siker-
rel müködendnek; a már gyermekkorban munkába 
vett életszentség és tudományos emelkedés által , az 
egyházi-rend tekintélye újra nagyobb erőre fog kap-
ni ; az egyházi miveltség hézagai fedve leendnek; az 
ifjú papok a világ csábjai ellen rendületlenül fognak 
állni. Boldognak fogja magát az if jú pap tartani, 
hogy ámbár sok áldozat és nélkülözés közt, az Urnák a 
lelkek üdvözitésében munkatársa lehet, és a bő ara-
tás számosabb, lelkes aratókat nyerend; a keresztény-
ség ellenei ellen, kik a fényűzés, érzékiség, anyagi 
érdekek bálványait szerte hirdetik, u j csata-rend fog 
támadni ; a közös anya sebző szivével való együtt-
érzés, az if jú pap szivében mélyebb gyökeret verve, 
abban a magasabb javak szeretete korábban fog lán-
golni ; s a tétovázó élv-vágyakodás helyett , a papi 
jámborság és munka fog örömére válni. A föld uj savat 
nyerend, melly megmentse a sziveket a rothadástól, 
s az evangelium világa uj sugarakkal fogja áthatni. 
A gyengék megerősíttetnek ; a bűnbánók szivét lelki 
nyugalom fogja el; a veszélyben forgóknak, uj ke-
zek által , mentő deszka nyujtat ik; az aggódó bű-
nösnek bocsánat hirdettetik. Mi végből kérjük Istent, 
hogy főpásztorainknak hosszú életet nyúj tson, mi-
szerint forrón táplált atyai gondoskodásuk kedvező 
czélt érjen. Adjon Isten e szent törekvésekhez szük-
séges erőt; az előfordulható óriási akadályokban ki-
tartást: miszerint valósithassák a munkát , melly 
egész nemzedékek boldogitására ha t , és mellynek 
életbe vágó fontosságához mért nagy jutalom lesz 
részök mennyben. 1. D. 

Hasonló munkát ismerünk e téren a következő czi-
müben : ,Die Einführung der Knaben-Semin arien vom kirch-
lich-katholischen Standpunkte aus. Schaffhausen, 1848.', 
melly Dr. Busznak tulajdoníttatik. 



A szent keresztvetésről. 
„Christianus mihi nomen est, catholicus vero 

cognomen. Illud me nuncupat, istud vero 
ostendit ; hoc probor , inde significor." 

Milly különös tárgy ez ismét a ,Religio' hasáb-
jain! mondhatná valaki a világ azon fiai közül , kik 
megpillantván azt valamelly papi jó barátjok aszta-
lán *), gondolják, miszerint illy ,gyermekes' tárgyak-
kal fölösleges most bíbelődni, midőn országos ügyek, 
és válságos események zörgetnek ajtainkon. De ta-
lán még sem annyira fölösleges? Igaz ugyan , hogy 
nyilvános lapokban is olvassuk, még pedig ollya-
nokban, mellyek a keresztvetéssel, mint látszik e lv -
b ő l , nem foglalkoznak, miszerint a magukra ke-
resztet vető emberek száma Erdélyben is növekszik 
2), nem csak Magyarországban ; és igy nem kell két-
ségbeesnünk, hogy azt a divat majd háttérbe szo-
r í t ja : mindazonáltal itt-ott nem csak olvasván, de 
fájdalom! majdnem naponkint tapasztalván is, hogy 
épen azok nem vetnek magukra keresztet, kik arra 
sok esztendeig legbuzgóbban taníttattak; nehogy 
egykor elnézésről, és igy beleegyezésről vádoltas-
sunk, én megpróbálkozom vele; s mondjon, ki mit 
akar, keresztet vetek magamra, mondván: ,Atyának, 
és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen.' 

Igy már nem félek senkitől. S ha szabad maga-
mat a ,Pázmány Péter imakönyvében' bővebben is 
olvasott, Lonovics püspöknél gyönyörűen okadatolt, 

] ) Engedjék meg itt t. cz. paptársaim azon forró óhaj-
tás kifejezhetését : vajha minden egyes pap asztalán ott lát-
nák világi felebarátink a ,Religiot'! Vajha látnák, és tisztel-
nék bennünk azon magasabb szellemi javak után sóvárgó, olt-
hatlan vágyak, és igazán papi é l m é n y e k tisztaságát, melly, 
mint napsugár, a földön heverő, még el nem taposott liar-
matcseppeket is magához vonná , magába szívná , és Isten 
keblébe olvasztaná — a világiak Ízlését, gondolkozását, re-
ményeit ! 

2) A ,Polit. Ujd.' ez évi 5-ik sz., Erdélyből közlött f u r -
c s a e s e m é n y czime alatt ezt olvassuk : „A közelebbi évek 
egyikében egy szomszéd falusi ember itten Zajzonban mal-
munknál átvezető gödrös utu szoros utczán éjjel, mint mond-
ják" (tehát csak mint mondják), „kábult fővel keresztül men-
vén , az útnak partos részére ju to t t , honnan csakhamar a 
part alatt csergedező malompatakba fénteredett. 0 valahogy 
onnan haza vánszorogván, azon rögeszmét vette fejébe : hogy 
ottan kisértetek állották volt el ú t j á t , kik őt lábairól lever-
ték, és a patakba lökték. Most e nyáron a történet színhe-
lyére hirtelen egy kőkereszt-' (csuda, hogy botránykőnek nem 
írják,) „támadott, az eset fontosságához méltó f e l í r á s s a l . " 
(Halljuk !) „Ott áll a kereszt most is háboritlan méltóságában. 
A nép már hiszi, hogy azon hely" (a hol a kereszt háboritlan 
méltóságában áll), „mint ők mondják, nem tiszta hely, és 
keresztet hányva jár, és megy ott el." 
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és Szegedi Kilitnél is tárgyalt *) történeti igazságok-
kal kecsegtetni: ,nem félek az ördögtől sem.' Jézus 
Krisztus, az Isten fia, kire magunkat a sz. kereszt-
vetés által mindannyiszor szeretve emlékeztetjük, 
azért jött le mennyből, hogy keresztjével megtörje a 
sátán hatalmát, s megnyissa a keresztben hívőknek 
keresztje által a mennyországot. — Magának a ke-
resztnek története sokkal világosabb és szivhez-szó-
lóbb, mint hogy szükség volna azt a ,Religio' olva-
sói előtt fejtegetni. Ezúttal tehát csak a k e r e s z t -
v e t é s r ő l szándékom egy pár t a p a s z t a l a t i igaz-
ságot, tájékozás végett megörökitni. 

Mindenesetre másokat is figyelmesekké tett már 
(ha nem nyilvánították is,) azon régi kegyeletes jó 
szokások elhagyása a keresztény családoknál, melly 
mint kiszáradt tófenék , kietlen ürességével annyira 
visszariasztó. Egykor , mig az öregek éltek, bizo-
nyosan tudjuk, miszerint hatt.yuk is úszkáltak a 
rengő fényes tavon ; enyhet adó zöld pázsit is kör-
nyezé .annak partjait ; tiszta is volt (a szív tava) fe-
nékig, hogy minden ember megláthatta magát hab-
jai tükrében És most csak a békák kuruttyolnak 
(ezekhez hasonlítom az önmagukkal meghasonlott, 
és nagy szavakkal pöffeszkedő kedélyeket) zöldes, 
bűzhödt sarában. Tehát a hajdan és m o s t között sok he-
lyütt nagy a különbség ! . . . Eszembe jutnak itt azon 
idők , midőn az uri családok még sz, misére jártak, 
a gazdagabbak udvari papot tartottak, a nők a szen-
tek életét, s az ifjak jó épületes könyveket olvastak. 
Hogy a szent k e r e s z t v e t é s virágkora volt ez, 
mindenki tudja. S én ugy képzelem, hogy mig a 
családok minden egyes tagja a szent kereszt védelme 
alatt állott, mig az imádság volt a lelkek ébresztője, 
s az isteni vallás családaink viszonyainak összetartó 
gyémánt-kapcsa: édes hazánk is igazán aranykorát 
élte. Ne tagadjuk, volt illyen időszak a mi nemzeti 
életünkben is : mig az embert emberhez, és mind-
nyájunkat Istenhez közös szeretettel fűző szentebb 
kötelékek meg nem lazultak. 

Már most keresztet sem igen vetnek többé. Sőt az 
annyira magasztalt divatos világmiveltség hátrama-
radásaul tekintik, ha a családi asztalt körül ült tagok 
közé egy-két keresztet vető egyén is kerül. Az úgyne-
vezett ,ajtatos nőnem' is csak kivételkép veti magára 
a keresztet. Hiszen ez már csak ,paraszt asszonyok-
nak' való; kik a külsőségeken fölül nem emelkednek! 

' ) Magunkat is minden alkalommal megjeleljük a ke-
reszttel; mintegy nyilvános vallomást téve : hogy v a l ó s á -
g o s keresztények vagyunk. „A c z i m z e t e s keresztények 
nem élnek vele." (Anyaszentegyház szervezete, 468.1.) 
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De ne téveszsziik össze a fogalmakat! A tek.asszony 
azért nem vet talán magára keresztet, mert képes 
annak veleje-, s történeti mélységébe hatni? Mondja 
meg tehát, szépen kérem, mi akadályozza elmécskéjét, 
hogy ezen vallási tény gyakorlását a paraszt-asszo-
nyok közé száműzi ? Nemde maga is megvallja, misze-
rint gyönyörű gondolata rejlik ebben az Isten jóságá-
nak: ki egykor mindenszemélyválogatás nélkül, mind-
nyájunkat részesíteni fog a jó cselekedetek jutalmá-
ban ? Miért ne osztoznánk tehát itt is az egykor el-
nyerni kívánt örök jutalom előmunkálataiban? Igaz, 
igaz, hogy Isten szerintünk is, lélekben és igazság-
ban akar az emberektől imádtatni. De jól esnék-e az 
önmagukhoz mindenben hü s jámbor szülőknek, ha 
gyermekeik, kivált mások előtt, egyedül bensejökre 
utasítanák a természetben is alapuló szülői tisztelet 
gyakorlását , és külsőleg mellőznének minden legki-
sebb formát és je l t , melly őket szent kötelmeikre 
emlékeztetné ! ? Nem kellene-e azt a józan okoskodás 
szerint is hazug- és hálátlannak mondanunk, ki mind 
testére, mind lelkére nézve Isten teremtménye levén, 
az Isten tiszteletére nézve csupán érzelmei- s benső 
gondolkozására hivatkoznék (mellyek tárgya pedig 
mind a mellett sokszor nagyon is állati, anyagi, vét-
kes!)? Azután mi következnék ebből? Bizony kime-
rem mondani: mindennek megtagadása, végesvégül, 
egészen az istentagadásig. Boyer lelkes franczia pap 
előtt bizonyos uri nő azzal dicsekedett, hogy ő h i -
t e t l e n , és semmit sem hisz; a kinyilatkoztatás, 
mondá, csak hitrege. Az abbé szelíden kérdé őt: 
„Vizsgálta-e kegyed a kinyilatkoztatás bizonyító 
okait? Olvasta-e Bergier, Frayssinous munkáit ' ) ? 
Ismeri-e Bossuet-, Fénelon-, Bourdaloue-t?" Mind-
ezekre ,nem'-mel felelt. „Ej asszonyom ! mondá az 
abbé, ha minderről semmit sem t u d , ugy azt mond-
ja , hogy t u d a t l a n ; de nem azt, hogy hitetlen." 

Illy beszélgetés közben lépett be közénk egy 
ajtatos paraszt-asszony, és felém közeledvén, mielőtt 
kezet csókolt volna, egész alázattal k e r e s z t e t ve -
t e t t m a g á r a . A jelenet később megjegyzésekre 
adott alkalmat. „Istenem! milly butaság! mennyi 
hátramaradás ! minő babonaság !" Volt egy férfi, ki a 
b o t r á n y miatt, (hogy tudnillik a paraszt-asszony 
k e r e s z t e t v e t e t t m a g á r a ) káromlásra fakadt. 
„És ezt türi ön?" mondá felém fordulva egy a társa-
ságból. „Hiszen ez lealjasitása a vallásnak; ez ostoba 

Jelen időnkben is akadható alkalommal, a franczia 
Lacordaire , Nicolas , Ventura mellett, itthon még hozzá te-
hetjük különösen Lonovics püspök egyházi Archaeologiáját, 
és Ilorányi remekeit ,a fensőbb catholicismus'-ról. 

visszaélés. Nem hiába rójja tehát igazán a,Vasárnapi 
Újság' a katholikusok babonaságait!" — Lássák önök, 
az a becsületes asszony meg azon botránykoznék 
meg szivben-lélekben , mélyen és helyrehozhatlanul, 
ha önöket keresztet vetni akkor sem látná, mikor azt 
csakugyan kellene vetniek. Ki tudja, nem vett-e min-
ket észre, mikor asztalhoz ültünk, vagy mikor föl-
kel tünk?. . . íme! nem nagy idő alatt mennyire eltér-
tünk egymástól! „Csak a nép s ö p r e d é k e (mint va-
laki elég szemtelenül veté közbe,) maradt meg apáink 
bigott (vallásos) szokásainál." ,Ah, meg a papok': egé-
szitém ki ; hogy annál érthetőbbé tegyem a botrány-
koztatónak sértő állítását irányomban. Nem gyalá-
zata-e ez a kornak, mellyben élünk? „Legjobb lenne 
tehát, mondá egy olvasott u r , mindenütt eltörülni 
az olly históriákat; legyen e g y f o r m a s á g ! Lám a 
protestánsoknál senki, még a pap sem vet magára 
keresztet (én egyet láttam gyermekkoromban teme-
tés alkalmával); nincs is ott semmi apprehensiónak 
helye, mint nálunk. Nem rég egy paraszt levett ka-
lappal ment el mellettem , midőn épen harangoztak, 
és rám se nézett , sőt elfordult; pedig száz forintom-
mal tartozik a semmirevaló, meg hat kila búzával !" 
— Csak nem véli ön, hogy a harangszó tiszteletlen-
ségre jogositja föl az embereket egymás i rányában? 
Vannak a szegényeknek száz forintnál tetemesb tar-
tozásaik is, mellyek lerovása szintúgy érdekökben 
áll. — »Ugy én szívesen fogok magamra keresztet 
hányni, csak biztosítson t. ur, hogy az Istentől egy-
kor semmi bántásom sem lesz ; — csak pénzt ne kér-
jenek. Hallják csak , folytatá, eredeti az, a mit E. 
Sándor a ,Nefelejts'-ben ír Nógrádból: „hogy neki 
Kékkő várában azt beszélte egy minorita szerzetes 
a Balassák rokona-, Balassa Susannáról, hogy a férj-
gyilkos nő a lengyel király közbenjárása folytán 
kegyelmet nyer t , de a p á p a z s o l d o s a i t ó l el-
f o g a t o t t . " S miért? „Ő szentsége a pápa kinyilat-
koztatta , hogy a testi fenyítéktől megszabadult, már 
most lelkét is meg kell váltania." (Természetesen pénz-
zel, még pedig s o k pénzzel ; mert kevésből nem ala-
píthatta volna a kassai convictust.) „Balassa Susanna 
alapította a kassai convictust, s megváltotta lelkét 
is." A végső sor pedig igy hangzik: „Ennyit azok 
számára, kik anyagot keresnek kötött beszélyek-
re" ]). (,Nefelejts' divatlap. 1859. 35. sz.) 

Illyesminek kiadását, főkép napjainkban, midőn 
úgyis annyi törvénytelen és ostoba vád emeltetik a pápa el-
len , nem lehet , nem szabad csak ugy szó nélkül hagyni. 
Hosszas vitába ugyan jelenleg ereszkedni nem fogok: csak 
azon meggondolatlan kitételeket utasítom a czáfolatlioz meg-
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Én is beszélek el valamit. A mult nyáron meg-
fordulván Losonczon (Nográdmegyében), bol a ka-
kasos torony mellett, mint tudjuk, ott áll már a 
keresztes is : többed magammal néztem a vásárt. 

kívántató ismereteim alapján vissza, mellyek a ,Nefelejts' vá-
logatott olvasóinál tévfogalmakat idézhetnek elő. Nevetséges 
ugyanis és sértő, hogy Pák Márton (mint megnevezve van,) 
minorita szerzetes mondott volna olly esztelenséget, mint a 
minőről fönebb szó van. Hiszen minden okos ember tudja, 
mit , és hogyan szokott a pápa helybenhagyni, vagy megen-
gedni. Csak a minden, gyakran még a fűszál vizsgálásánál 
is kirivó felekezeti gyűlölet szokott illyetén elferditésekkel 
előjönni; de korán sem nyilvános lapokban : mert ez már több, 
mint köziínséges szóbeli vakmerőség. Ennél fogva biztositha-
tom azokat, kik k ö t ö t t b e s z é l y e k r e , habár a ,Nefelejts£ 

szerint igy akarnak is dalolni : 

„Fel s alá az utczán én is 
Olly kemolyan járok-kelek, 
N o c s a k h o g y é n r e y e r e n d á t , 
S r a j t a k á m z s á t n e m v i s e l e k , " 

a fönebbi forrásnál keresnének anyagot, hogy ezt tevén, ru-
tul megcsalatkoznak, vak által vezettetvén a verembe. 

*) Ugyan csak a ,Nefelejts' 37-ik sz., „A r é z k a k a s 
L o s o n c z o n " cz. alatt olvassuk : „A J é z u s t i s z t e l ő i " 
(E legújabb divatú elnevezés nem pótolja a régi ,keresz-
tények'-ét. A keresztények az ur Jézust Istenüknek tart-
ván , i m á d ó i ; nem csupán tisztelői. De természetesen ez 
az u j foglmakkal ellenkezik. Különös, hogy mig az imádást 
minden egyébre olly bőkezüleg pazarolják némellyek, épen 
és csak is Attól vonják meg, ki iránt azzal kizárólag tartoz-
nak! Hiában, korunk uj pogánysága minden zugból kirí. 
Szerk.) „340-ik esztendő táján czimerül a keresztet vették 
föl ; hogy mikor azt látnák, megemlékeznének Krisztus szen-
vedéséről. Mikor a magyarok a keresztény hitre tértek és 
egyházakat építettek, keresztet emelének az épitvény fölé, 
hogy azzal megmutatnák, hogy keresztények. A reformátu-
sok szintén hatalmas istentisztelők, de egyházaikon jelvényül 
a csillagot, buzogányt viselik. A losonczi református uj egy-
házon csillag s buzogány helyett egy olly hatalmas k a k a s 
van, melly Losoncznak, Losoncz vidékének, s egész Nógrád-
nak (!) díszére szolgál." (A templom nem ? csak a kakas.) „Mit 
jelentesz te hatalmas k a k a s ! Losoncz szép tornyán ! Csitt, 
este van, harangoznak Losoncz disztornyában. Oh milly ér-
dekesen zugnak el a hangok ; nem állhatom meg, hogy újra 
meg ne kérdjem: mi a jelentése az esti harangozásnak? 
N y á r i Ferencz egyházi legendái szerint a XIII. század ele-
jén, II. András alatt , már d i v a t volt a háromszori liarango-
zás; reggeli jelentése: „ember kelj fel; déli harangozásé: 
Üdvözitő utáni szükség; és az estelié? Ez adja tudtunkra, 
hogy azon a s s z o n y , kit Máriának és Szűznek nevez a vallás, 
estve k e z d é szülni a keresztény hivek boldogságát. Térjünk 
kakasunkra. Az evangéliumban Máté i r ja , hogy Jézus midőn 
12 tanítványát összehívta és kijelenté, hogy a kik ő benne 
botránkoznak, nyilatkoztassák ki, egy Péter nevü igy felelt" 
(épen mintha libapásztorokról beszélne; s mintha kívüle 
senki sem olvasta volna, mi, és hogy van az evangéliumban) : 
„ha mindnyájan megbotránkoznak is t e b e n n e d , én nem; s 

S ime jön az én tótom is, kitől egyet-mást vásárol-
tam, kis, 4—5 éves csinos gyermekével — a pénzért. 
Némi emlék fejében valamit akartam adni a kis fiú-
nak ; hanem szokásom szerint mondám a körülállók-
nak: ,Előbb megkísértem a szép fiút, tud-e k e r e s z -
t e t v e t n i ? ' „Hagyja el barátom ! mondá erre la-
tinul egy vidéki plébános, hiszen az a gyermek lu-
theránus ;" és ezt hallván az apa, szintén megerősité, 
hogy ők nem katholikusok. Én azonban közelebb 
vontam a fiút kezénél fogva, s egyenesen kérdezém: 
„Fiam ! tudsz-e keresztet vetni" ? Mi tót köznyelven 
ugy jön k i , mint : ,keresztet csinálni.' „Dehogy tud, 
dehogy, mondá az apa; nálunk az nem szokás." Erre 
a fiu neki bátorodik, és atyja ellenére azt mondja, 
hogy: „de tudok." No vess keresztet fiam, mondám 
neki ; s ő a tenyeremet kérte , s mutatóujjával -f jelt 
formált. A tény kedvesen lepett meg mindnyájun-
kat. Én pedig elgondolkozám A bölcsektől elve-
szed Uram! és a csecsemők ajkára teszed az igazságot. 

Az igazság megismerésére nézve vannak még 
csecsemő-, vagy kiskorú népek és nemzetek is. Europa 
csakugyan ott áll évezredes miveltségével, hogy nem 
egyszer jut az események sorát mélyebben vizsgá-
lók eszébe, ama jól szemmel tartandó körülmény : 
miszerint a gyümölcs, mellyet a vihar kíméletlenül 
rázott le a fáról, csakhamar megférgesedik a földön, 
vagy jönnek a sertések, és fölfalják azt. S. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , mart. 16-án. Nmélt. és ft. H a y n a i d Lajos 

erdélyországi megyés-püspök ur febr. 22-én kelt főpásztori 
levelében terjedelmes megyéje hiveit az ő szentsége részére 
gyűjtendő adakozások megkezdésére ekkép szólítja föl : 

erre válaszolt Jézus : Péter ez éjszakán, minekelőtte a kakas 
szólna, te háromszor tagadsz meg engemet. Ugy is lőn. A ka-
kas hatalmas jelző Losoncz disztornyán ! A buzogány is szép 
jel a református egyházakon, jelenti azon keresztényi szenve-
dést , melly nem szégyenére, de dicsőségére szolgál Istennek; 
a csillag is szép jel a református egyházakon, a gyenge ha-
landót azon természetfölötti őrködő hatalom" (s neve ?) „meg-
ismerésére vezeti, melly világot alkot, fentart és igazgat. A 
k e r e s z t é n y s é g jelvényei közt van a kakas. (!) A l i i t r e g é k 
szerint az van megirva, hogy az Istennek is kakasa v a n . . . 
Tehát kakas hatalmas jelvény vagy te Losoncz disztornyán. 
Visszavezetsz bennünket Jézus korára." (Aláirva: ifj. E. Sán-
dor.) Ezek mind nem csak statistikai, de olly szent-irási, régi-
ségtani , sőt hitágazatbeli érdekes tudnivalók, mellyekről mi 
eddig keveset tudtunk. Legalább én részemről megvallom, 
hogy a ,Nefelejts divatlap' u t j án , e fölfedezéseket egészen 
ujaknak tartom. 



„Lajos, Isten és a sz. szék kegyelméből, stb. Nagy lelki 
megnyugvásomra tapasztaltam mindenkor azon élénk, szív-
beli részvétet, mellyel ti tisztelendő munkatársaim és Krisz-
tusban szeretett gyermekeim! a kereszténységnek hatalmas 
ellenségektől szorongatott Atyja szomorúságaiban és aggo-
dalmaiban osztoztok, a sz. Péter székének s az egész kath. 
anyaszentegyháznak elvitázliatlan tulajdona ellen intézett 
lázadári s egyházrabló törekvések kifelődését szüntelen kö-
vetitek , és a legszentebb jogaiban megsértett egyházfejede-
lemnek nyilatkozatait fogadjátok. Miért is főpásztori köteles-
ségemnek tartom, szentséges Atyánknak a kereszténység va-
lamennyi püspökeihez mult hó 19-én intézett körlevelét tudo-
mástokra adni ; hogy az apostoli szózatból velem együtt azon 
kötelességeink vallásos teljesitésének ujabb indokait merítsé-
tek , mellyek az emberektől a hűtlenség, csalárdság, guny 
és erőszak minden fegyvereivel megtámadott, de a hatalma-
sok törekvéseit meghiusitani képes isteni gondviselés oltalma 
alatt álló egyházfőnek jelen állapotjával háramlanak mind-
nyájunkra. Hallgassátok szent Atyánk szavait gyermeki szere-
tet sugalta ügyelemmel." Közöltetik itt a pápai körlevél magyar 
forditásban; utána pedig a nmélt. főpásztor ekkép folytatja: 
„így hangzik az apostoli iratnak szövege. Es kinek lelke mé-
lyében ne találna élénk viszhangra a méltó panaszokra faka-
dói t , de a kisértetek közepette is Istenben bizó, és hívei 
gyengéd ragaszkodásából hathatós vigaszt meritő szent 
atyánknak szózata ? Igenis, kedveseim ! kell hogy mindnyájan 
vele együtt érezzük azon nagy méltatlanságot, mellyet ellen-
ségei részint alaptalan ürügyek, és a jóakarat álarcza alatt, 
részint nyilvános erőszakkal és támadással készülnek sz. Péter 
trónján , és az egyedül hívei s alattvalói boldogitásának , az 
emberiség megszentelésének élő, szeretetteljes, szelid és ne-
meslelkü egyházfejedelmen elkövetni. Erezzük mindnyájan, 
hogy a világot megrenditő jelen események nem közönbösek 
mi reánk nézve, hanem legtulajdonabb ügyünk körül forog-
nak. Mert a mi legfőbb lelkipásztorunk az, kinek világi ftig-
getlenségét és szabad működését, lelki üdvösségünkre nézve 
szükséges hivatalkodása megbágyasztásával, aláásni törekesz-
nek. A m i fő lelkiatyánk az, kinek elvitázhatlantulajdonában 
gyermekei birtokát, a mi törvényes örökségünket, melly az 
egész nagy keresztény család szent czéljai eszközlésére ren-
deltetet t , bűnös kézzel elorzani igyekesznek. A m i anya-
szentegyházunk az, mellyben fejedelme függetlenségének 
megszüntetésével meghasonlást, féltékeny ellenségeskedése-
ket , és zavart akarnak lelki üdvösségünk nyilvános kárára 
előidézni Tiszteletteljesen méltányoljuk tehát azon szavak-
nak igazságát és nyomatékát, mellyekkel az egyház birtokát 
erőszakos ellenségei ellen megvédendő egyházfejedelem, apos-
toli szabadelvüséggel kinyilatkoztatá, mikép nem fog lemon-
dani azon tartományokról, mellyek után szorongatói jogelle-
nes birvágya sovárog ; .legyőzhetlen nehézségekkel levén az 
összekötve a szent széknek méltósága, és azon jogai tekinteté-
ből, mellyek nem valamelly uralkodó család örökségét képe-
zik , hanem minden katholikust illetnek ; s épen azért le nem 
mondhat arról, mi nem egyedül az ő tulajdona.' Hálával, s 
bámulattal telik el szivünk ezen rendithetetlen szilárdság 
szemléletéi, él : mellyel mindazon nemtelen csínyek, kinzó 
kényszer, álnok ámítások, és erőszakos fenyegetődzések, 
mindazon keserűségek és veszedelmek daczára, mellyekkel 

szüntelen környeztetik, az igazságért, az egyház tagadhatlan 
jogáért , sz. széke- és lelki gyermekei tulajdonáért szót emel ; 
egy keresztelő sz. János , egy I. Leo, egy VII. Gergely, egy 
III. Incze, egy sz. Ambrus bátorságával, megmásolhatatlan 
,nem'-mel felel a hatalmasoknak ; figyelmeztetvén őket, hogy 
,egykor Krisztus Ítélőszéke előtt mindenkinek szorosan szá-
mot keilend adni, és a legszigorúbb ítéletet kiállani ; s az-
ért mindenkinek teljes erőből oda kell törekedni, hogy in-
kább az irgalmassággal, mint az igazsággal találkozzék., 
De a szent jogok nyugodt, szilárd, és Istenbe vetett bizoda-
lommal folytatott védelmének magasztos látványa, ne csak 
tiszteletteljes bámulatunknak legyen tárgya; hanem az apos-
toli kérő és intő szavak értelmében , buzdítson egyszersmind 
mindnyájunkat ar ra , hogy semmit se mulaszszunk el , mit a 
szent-szék jogai védelmére, az egyház megtámadt szbadsága-, 
és függetlenségeért küzdő egyházfő segedelmére, hatáskö-
rünkben tenni képesek vagyunk. Melly kötelmeinket,, és az 
azokra serkentő apostoli szózatot szem előtt ta r tva , teljes 
megnyugvással számolhatok rátok, Krisztusban tisztelt mun-
katársaim , szeretett híveim ! Mert a szorongatott szentséges 
Atya iránti ragaszkodástokat, és őszinte katholikus érzülete-
teket eddig is épületes módon tanúsítottátok. Istenhez, az 
igaz ügy oltalmához, emelt szemekkel gyülekeztetek eddig is 
össze oltáraitok körül; s jövőre is buzgón teenditek azt, szent-
séges Atyánk azon intését teljesítvén : ,forró imákat intézze-
tek a Mindenhatóhoz ; hogy segedelmével oltalmazzon minket, 
és egyházát; keljen föl, és iteljen maga ügyében, és az egyház 
ellenségeit mindenható erejével az igazság, jogosság é3 üd-
vösség útjaira vezérelje vissza.' Tömegesen léptetek föl, hogy 
legfőbb lelkipásztorotok iránti ragaszkodástokat, szorongatott 
állapotja iránti részvéteteket kifejezzétek, s az öröksége ellen 
irányzott bűnös merényleteket nyilvános rosszalástokkal meg-
bélyegezzétek ; ezerenkint fénylenek neveitek azon ünnepé-
lyes óvás írott lapjain, mellyet a kereszténység közös atyján 
és jogain elkövetni szándéklott erőszak ellen tet tetek, s 
mellyet, a még hátra levő községek aláírásaival ellátva, Péter 
apostol szentséges utódjának lábaihoz letenni sietendek: hogy 
általa lépjen szellemileg minden erdélyi katholikus község 
családjai fejeiben, s minél több tagjaiban a mélyen megszo-
morodott atya elejébe ; azon vigaszt nyújtván neki, mellyet 
gyermekei szeretetéből merit, és mellyet tiszteletteljesen 
nyujték már nevetekben szentséges Atyánknak, midőn az 
utolsó időben több ízben hódoló ragaszkodástokat följelentet-
tem." (Vége köv.) 

— A püspöki tiltakozást aláírók névsorozatának folyta-
tása és vége : „Vilmos hexami püspök, Eduard-Jakab hildes-
heimi, K o l l á r c s i k István rozsnyói, János-Antal trevisói, 
S z a n i s z l ó Ferencz nagyváradi (lat.szert.), M o y s e s István 
beszterczebányai, Vilmos salfordi, B r o w n e Jakab shrews-
buryi, Tamás southwarki, Sándor csanádi, F a r k a s Imre 
székesfejérvári, J i r s i k János-Valérián budweisi, Ignácz 
st.-pölteni, P u k a l s k i József-Alajos tarnowi, F á b r y Ig-
nácz kassai, Tivadar lüttichi, H a y n a l d Lajo3 erdélyországi, 
P a r e d i s János-Ágoston roermondi, Van H o o y d o n k Já-
nos bredai, G i r k György pécsi, Ferencz-József linzi, S z e n-
c z y Ferencz szombathelyi, Henrik boroszlói herczeg-püspök, 
Ottokár-Mária seckaui herczeg-püspök , R i c c a b o n a Bene-
dek veronai, Z u b r a n i c h Vincze ragusai püspök, és a tre-

* 
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4 > i g n e i m e g y e apostoli kormányzója, R o s k o v á n y i Ágoston 
n y i t r a i , A l e x i János szamosujvári (gör. szert.), A r n o l d 
Károly baseli, D o b r a Sándor lugosi (gör. szert.) , V i t e-
z i o h János-József vegliai, Vilmos plymouthi, O ' B r i e n 
Domonkos waterfordi, András concordiai, R e n i e r János 
feltre- és bellunoi, M a u p a s Péter sebenicoi, M a r t i n Kon-
rád paderborni, Márk cattaroi, M o r i a t r y Dávid kerryi, 
Vincze brixeni herczeg-piispök, Vilmos cliftoni, Fridrik pa-
duai, S i m o r János győri, K e a n e Vilmos cloynei, v. M a r-
w i t z Nep. János culmi, Pál osnabrücki, s az északi mis-
siók apostoli provicariusa , György parenzo-polai, S m i c i -
k 1 a s György körösi (gör. szert.), S e n e s t r e y Ignácz 
regensburgi, Ferencz northamptoni, Camill adriai, H a a s 
Mihály szathmári, D i n k e l Pongrácz augsburgi, Bálint 
gurki herczeg-püspök, P e i 11 e r Antal-József váczi, F 1 o-
r e n t i n i M iklós-Ferenez churi , G i l l o o l y Lőrincz elphini, 
K y l e Jakab germaniciai püspök és apostoli-helyettes északi 
Németországban, M u r d o c h János castabalai püspök, és 
apostoli-helyettes Scotia nyugoti kerületében, S m i t h Sán-
dor paniumi püspök, és apostoli-helyettes coadjutora nyugoti 
Scotiában, K e l l y Ferencz titopolisi püspök, derryi apostoli 
kormányzó, Van G e n k János, adrasi püspök, és bredai 
coadjutor, B a g n o u d István bethlehemi püspök, L i t w i-
n o w i t z Spiridion canatai püspök, a lembergi gör. kath. ér-
seki szék üressége alatt apostoli kormányzó, G l a d y s z e -
w i c z Máté, a krakói püspökszék üressége alatt káptalani áta-
lános-helyettes, M a n a s t y r s k y Antal, a lembergi lat. 
szert, érseki szék üressége alatt káptalani átalános-helyettes, 
K o s s Antal, a laibachi püspöki szék üressége alatt káptalani 
átalános-helyettes." Később járultak e névsorhoz aláírásaik-
kal : „ S t e r c k x Engelbert cardinalis, mechelni érsek, W i -
s e m a n Miklós cardinalis, westminsteri érsek, C u l l e n Pál 
dublini érsek, Irland primása, E r r i n g t o n György trape-
zunti érsek in part., és westminsteri coadjutor, B r o w n e 
Jakab kilmorei, Mac R a l l y Károly clogheri, F e e n y Ta-
más killalai, D u r c a n Patrik acboryi, János ardaghi, R o s-
k e l Richard nottinghami, G r o s s Sándor liverpooli, Tamás 
fernsi, Mac O ' H e a r o s s i , F l a n n e r y Mihály killaloei, 
L e a h y János-Pius auloni püspök in part., és dromorei coad-
j u t o r , Mao H a l e János tuami érsek, W a 1 s h Edvard os-
soryi püspök, W a l s h e Jakab kildarei s leighlini püspök." 

NAHACS (Felső-Nyitra-megye), mart. 13-án. Őfelsége 
F e r d i n a n d austriai császár, fölséges nejével, Mária-Anna 
császárnéval, méltóztattak a helybeli plebánia-templom na-
gyobbitására 500 a. é. forintot legkegyelmesebben megaján-
lani : mi az emiitett helység, és alulirt részéről, a legmélyeb-
ben érzett hála , s hódoló tisztelet jeléül juttatik köztudo-
másra. Hodossy Károly, lelkész. 

(GYÁSZHÍR.) R o s n y ó r ó l „méltó fájdalommal je-
lentik nagys. és ft. C z o 11 Ferencz kanonok urnák, érdemdús 
élte 62-dik évében, a szentségeknek ajtatos fölvétele után, 
folyó hó 8-án , történt elhunytát." A boldogultnak hideg tete-
mei f. hó 11-én délután tétettek le a rosnyói székes-egyház 
sírboltjába. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

OLASZORSZÁG. Párisi lapok'többször emliték föl az ő 
szentsége, s Victor-Emanuel sardiniai király közt folytatott 
levelezést, mint melly végső, és fájdalom ! nem sikerült kisér-
let vala a cavouri tervek következtében tévútra vezetett feje-

delmet az egyházzal újra kibékitni. Jelenleg a ,Courrier du 
Dimanche' közli azon levelek tartalmát is : valljon elég hi-
ven-e? nem tudjuk. A sz. atya levele azon időből való (január 
végéről), midőn Antonelli bibornok még a congressusbani rész-
vételre készült; és abban a pápanyiltari kimondja, mikép azon 
esetre, ha mindazt, mi Victor-Emanuel neve alatt a legatiók-
ban történt , királyi akaratának kifolyásául kellene néznie, 
ugy Piemonttól többé nem várna semmit : de visszaemlékezve 
azon érdemekre, mellyeket a savoyi ház az egyház irányában 
ennek anyai szeretetére magának szerzett, ő szentsége gyen-
géd kimélettel szólitja föl a fejedelmet; és nem csak a savoyi 
ház által tanusitott ősrégi vallásos hűség- és fiúi szeretetre, 
hanem a király boldogult anyja-, s elhunyt neje példás hit-
buzgalmának kegyeletes emlékezetére is kéri, hogy térjen 
vissza, ,mint törvényes és katholikus király', kötelességeinek 
teljes ismeretéhez; midőn az ég áldása sem fog hiányozni. 
Victor-Emanuel az atyai fölhivásra azzal válaszolt, hogy a 
kereszténység fejét , s az uralkodók legrégibb- és tiszteletre-
méltóbbikát, fölszólitja azon évezredes jogok felőli lemon-
dásra, mellyek sértetlen megőrzésére megesküdött! 0 tanit-
gatja IX. Piust arra , hogy mi tartozik, mi nem a valláshoz; 
és reményét fejezi ki, miszerint „a világi uralomróli lemondás-
sal , a Victor-Emanuel által már félig bevégzett nagy müvet, 
Olaszország felszabaditását, teljessé fogja tenni." (Mert hi-
szen Olaszország szabadsága egyértelmű azzal, hogy egészen 
Victor-Emanuelé legyen !) A pápa Victor-Emanuelt mindenre 
kéri, hogy legyen a megingatott pápai tekintély gyámola : s ő 
azt kivánja feleletében, miszerint arról is, a mie még van, mond-
jon le a sz. szék ! -— Az ő szentsége nevében a viszonkivánatra 
adott válasz, mint mondatik, szintolly rövid, mint erőteljes. ,A 
pápa a király feleletét nem találja egészségesnek' (sano, sain, 
józan) ; ,az csak egy megzavart fő, s kedély szüleménye lehet. 
A sz. szék soha sem fog jogairól lemondani. Victor-Emanuel 
pedig feledi, hogy leikére máris több egyházi büntetés nehe-
zül; és csalódásban ringatja magát az őt fenyegető veszély 
nagysága iránt, mellyet vele csak sejdittetni is mélyen fájdal-
mas a sz. atyára nézve. A veszély, melly őt fenyegeti, egy 
félelmes egyházi büntetésben áll; mellynek magát csalhatlanul 
kiteszi Victor-Emanuel, ha megátalkodik ama vészteljes poli-
tikában, mellyel magát, mint látszik, azonositotta." Ennek ki-
folyása azon istentelen merény is , mellyel a pápai államtól 
elszakitott részek lakossága imént fölhivatott, átalános szava-
zat (?) utján nyilatkozni az iránt, valljon akarja-e Victor-Ema-
nuelt uralkodójának. S az elámittatni kivánt világot megcsal-
hatni vélik a szavazás azon állítólagos eredményével, misze-
rint Romagnában, 70-en kivül, mindenki (74,787) az annexio 
mellett szavazott ! Azt természetesen nem mondják, hogy a 
n e m szavazó, mert érzelmeiket nem is nyilvánítható hü alatt-
valók, mennyivel számosabbak! Valamint azt sem, hogy a ra-
vaszul föltett szavazati kérdés az volt , nem, hogy : IX. Piust 
akarja-e valaki Romagna fejedelmeül, vagy pedig Victor-Ema-
nuelt; hanem: ,akar-e Sardiniához csatlakozni, vagy pedig 
k ü l ö n uralkodást és államéletet óhajt ' (melly még a megta-
gadott annexio esetére sem leendett p á p a i , hanem más ne-
vezet alá rej tet t cavouri tyrannismus). A sz.-szék minden eset-
re megfosztandó. Ez iránt kérdés sem tétetik a választásnál: 
egyedül a forma fölött van kétség, hogy milly alakban gya-
korolja hatalmát a bitorlás. Es igy az, ki a pápai kormányt 
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óhajtja vissza, nem is szavazhat; mivel ez egészen különböző 
harmadik eset; mellyre szavazni nincs megengedve. Azért kik 
e szavazásból akarnak következtetést vonni a romagnai lakos-
ság érzelmeit illetőleg a pápai kormány iránt , fölöttébb csa-
lódnak. Az egész csak egyike a gyakorlatba vett ámitási rend-
szer amaz eszközeinek, mellyek által a fölületes közvéleményt 
legkönnyebben tévútra vezethetni reménylik. 

— 0 szentsége a legújabb alakba öntött franczia köve-
teléseket is (miszerint az elszakitott tartományokat bizza 
Victor-Emanuel, mint pápai vicarius igazgatására), mellyek 
végre mind csak az uralkodásróli lemondásra mennek ki, ha-
tározottan visszautasította; kimondván azt is , hogy a sz.-szék 
jogainak épen tartása nem csupán politikai, hanem egyszer-
smind v a l l á s i kérdés. 

— E közben, hir szerint, Romában Victor-Emanuel 
ünnepélyes exeommunicatiójára készülnek; s a lapok már 
előre vázolják a nekik, és egy élvezetvágyas, ujságkivánó, 
mindennapi közönségnek merő színpadi látványul szolgálandó, 
szomorú szertartásokat, mellyek közt a hívőre nézve mélyen 
megrendítő eme tény végrehajtatni szokott; mellyet a hitet-
len szeretne egy keserű ,mosoly' által minden erejétől meg-
fosztani, de nem bir. A hit fegyverei csak a lelket érik : de ezt 
csalhatlanul, még ha vonakodnék is bevallani; s havalaki 
csakugyan annyira eltompult, hogy azok rá többé nem hatnak, 
ugy ezzel nincs oka dicsekednie; de panaszolkodnia sem, ha 
ollyasmit tesznek irányában mások, mi neki állítólag legki-
sebb alkalmatlanságot sem okoz, és kárt nem tesz. 

— Az ,Oesterr. Volksfreund'-nak mart. 9-ről írják Ro-
mából: „Sorsunk e lvan döntve: néhány nap múlva egész 
Romagna el lesz foglalva és bekeblezve ; s néhány hét múlva 
talán nem fog az egyházállam létezni. 11-dikén fog a szava-
zási nevetséges comoedia végbemenni; melly ez esetben, sze-
rencsére, még csak külszinével sem bir a szabadságnak. Mint-
egy 20-dika körül lesz a seregek bevonulása; legalább ugy 
van igérve. Ekkor Perugia-, s az őrgrófsásiokban is kitörésre 
hagyják a dolgokat jönni , hol minden el van előre készitve s 
aláásva. Önkénytesek, desavouált katonaság fog megjelenni, 
s a lázadást valószínűleg előidézni : erre azután szavazás kö-
vetkezik, és annexio. S valljon meddig? Előlegesen csak Nar-
niig szándék menni. Narni tudnillik a franczia őrség határa ; 
hogy mondani lehessen Parisban : ,Egyedül mi mentettük meg 
a pápát ; a mije megmaradt,azt csak nekünk köszönheti.'Ter-
mészetesen azt feledik hozzátenni, hogy a pápa épen e külö-
nös szerepvivés következtében vesztette el; és hogy midőn 
néhány hét előtt egy valóban ker. császár az elbízott Piemont-
nak izené: ,Ha te Romagnába bevonulsz, én a Po-n tüstént 
átkelek, hogy a tartományt visszaadjam urának', a sz.-szék 
v é d ő j é n e k válasza ez volt : ,Ha Austria átmegy a Po-n, 
ezzel n e k ü n k háborút izen.' Lehet hazudni egyes emberek-
nek: de a történet azért nem hazudik. Megtörik az ember 
szive belé , hogy illyeket kell írnia ; csaknem visszakívánja a 
középkor vad , de pompás nyiltsággal viselt harczait, a ha-
zugságok e szövevénye, a jog és népek nevében űzött emez 
arczátlan daczoskodás helyett minden emberi törvények- és 
népjogokkal. Különben azt mondtam, hogy Narniig e l ő l e -
g e s e n ; mert a röpiratnak teljesen végre kell hajtatnia. A 
pápának minderiét el kell vesztenie, alattvalóvá kell lennie: 
ezt a forradalom igy akarja, s ő akarja igy mindenekelőtt ; kö-

vetkezőleg azt nem tagadhatni meg tőle. I t t Romában is foly-
tonosan dolgoznak... az imént lecsillapított jelenetek az egye-
temnél ... a daczos beszédek, és még daczosabb arczok, név-
telen és gyilokkal fenyegetődző levelek . . és más efféle utá-
latosságok jelei, s előkövetei a közel jövőnek. Mi marad a sz. 
atyának hátra egyéb? mint a bitorlóra forma szerint ki-
mondani a kiközösítést, és a kath. hatalmak segedelmét 
fölkérni. Az első bizonyosan meg fog tö r ténn i . . . E szo-
rongattatások közt a sz. atya lelke nyugodt, önmegadó, szi-
lárd , és teljes Isten iránti bizodalommal ; ki fájdalmai közt 
is csaknem naponkint csudálatosan részesíti őt a vigasztalá-
sokban. En ezeket nem sorolhatom elő mind : de a csaknem 
egész kath. világ valamennyi püspökei, s a kath. milliók ré-
széről érkező gyönyörű hódolati bizonyítványok, a gyűjtések, 
mellyeknél Bécs és Austria magukat olly szépen kitüntetik, 
az imák, mellyek érte az egész földkerekségen minden hivő 
szivből ég felé emelkednek, mégis csak enyhítik a fájdalmat, 
és nagybecsű kárpótlást nyújtanak annyi temérdek gyaláza-
tosságért. Három nap előtt a dublini szegény katholikusok 
36,000 scudit küldöttek (74,000 fr t ) ; tegnap pedig egy ka-
tholikussá lett, megholt lord özvegyétől érkezett váltó 24,000 
scudira (50,000 fr t) ; Csehország-, északi Németország-, rajna-
melléki Poroszország-, Angol- és Francziaországban, sőt ma-
gában Piémont- és Lombardiában is gyűjtik a Péterfillért. De 
van, mi még ennél is vigasztalóbb sz. atyánk jámbor szivére 
nézve. Némelly főpásztorok, s köztük egyik legjelentéke-
nyebb megyének káptalani helyettese, kik annakelőtte lan-
gyosak , legalább nem eléggé határozottak voltak, belátták 
végre , hogy mi a czél tulajdonképen, s határozottan és erő-
teljesen az igaz ügy mellett nyilatkoznak. Tudja az Isten, mi-
ért bocsátja reánk a látogatásokat. Hogy a (sardiniai) vi-
cariatus és adó nehezteléssel utasíttatott vissza, nem szük-
ség önnek mondanom. Illy helyettest igen szépen megkö-
szönne a pápa! Valóban méltó helyettese lenne Krisztus 
helyettesének ! Az uj Couza investiturája helyett egy excom-
municatiói bulla fog azonnal megjelenni. mihelyt a píemonti 
seregek benyomultak. Csak hogy ezt franczia részről minden-
nemű fenyegetésekkel fogják gátolni akarni. A 144 püspök 
nyilatkozata itt nagy benyomást tet t ; s a melly mértékben 
szaporodnak a szeretet és hit eme bizonyítványai, ugy növe-
kedik a még tartózkodók bátorsága is folyvást." 

— R o m a város népességét, hivatalos számi tás szerint, 
1859-ben ekkép osztályozták : A lakosság összes száma 
182,585; az 54 plébániában találtatott 39,748 család. A püs-
pökök száma 44 , áldozároké 1395, szerzetesekké 2466, apá-
czáké 2036, papnövendékek- és collegiumbelieké 818, nem-
katholikusoké (a Ghettoban élő 5000 zsidón kivül) 920. 

FRANCZIAORSZÁG. A franczia kormány annyira megy 
szabadelvű catholicismusában, hogy (mint a lyoni ,Gazette'-
nek irják Parisból), még 1850-ben, tehát az olasz kérdés 
előtt régen irt könyveket sem engedi lapjában, a Moni-
teurben hirdettetni, mellyek a pápaság története felől ér-
tekeznek. 

— A pápa jogait védő iratok pedig elkoboztatnak. Igy 
többi között Thuryban (Oise megye), mint a ,N. Preuss. Zeit.'-
nak í r ják, „közelebbi napokban a békebiró, rendőrök kísére-
tében , megjelent az apáczák iskolájában, és itt elkobzott fél-
tuczat példányt Segur püspöknek Parisban kiadott kis röp-
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iratából, melly ,Le pape' czimet visel. St-Aignauban pedig a 
rendőrség házról-házra j á r t , egy a kiközösitésről értekező 
munka elkobzása véget t , melly Parisban ezer meg ezer pél-
dányban el van terjesztve." 

NAGYBRITANNIA. A szabadságot szerető Angolhonban 
a kath. papok tömlöczbe kerülnek, ha a gyónásban hallottakról a 
törvényszéknek jelentést tenni vonakosznak ! Az alsó-háznak 
mart. 9-diki ülésében, B o w y e r kath. követ panaszkép emiitett 
föl egy illy esetet , melly Durhamban adta magát elő ; hol 
egy kath. áldozár azért, mivel a bünbánólag visszahozott lopott 
órát a törvényszéknek átadta, de természetesen azt, ki vissza-
hozá, megnevezni nem akarta, birói parancsra e l f o g a t o t t ! 
Az eseményen a nem-kath. parlamenti többség annyira nem 
ütközött meg, hogy ez eljárást nagyon is természetesnek ta-
lálta; s a belügyminister, Lewis ur eléglé megjegyezni, mikép 
efféle titoktartásra csak a vádolt bűnös ü g y v é d e vagyon 
feljogositva : papok e kiváltsággal nem birnak ; következőleg 
a gyónási titok törvényszék előtt nem hozathatik fel okul a 
tanuk által a hallgatásra. Sir Fitzroy Kelly, előbb Solicitor-
General, a legfőbb törvényszék által is megerősítettnek vallja 
a gyónási titok e tekintetbe-nem-vételét ; Ingham pedig arról 
tesz bizonyságot, hogy a befogott áldozárt legtisztesebb jel-
lemű egyénnek ismeri Az egészből csak az a tanulság, hogy 

Angliában igen jól tudják a vallási szabadságot tisztelni : csak 
katholikusokról ne legyen szó ; s annyira távol vannak a lé-
lekismereteken erőszakot tenni, hogy még pusztán ráfogott 
megsértése miatt is, az egész világot föllármázzák. Avagy 
nem élő bizonyság-e erre a Mortara-ügy ? De a catholicismus, 
és ennek dogmái, a mai miveltség által proscribálvák, törvé-
nyen kivül helyezvék ; azokra semmi figyelemmel sem szükség 
lenni. Mi is egy kath. pap ? és mi az a kath. h i t ? Azt, mit egy 
gonosztévő, világi ügyvédének bizodalmasan mond, nem szabad 
fölfedezni : de egy kath. pap, ki a bűnbánat szentségének kiszol-
gáltatásában nem is emberi, hanem isteni törvénynek hódol, 
a legszentebb bizodalmi vallomás daczára, nem méltatik ha-
sonló kiváltságra ! A gonosztevő, ha megátalkodottan abban 
töri fejét, hogy bűntettét mikép szépítse és tagadhassa el (mert 
ügyvédet épen ezért, a büntetéstőli megszabadulás reményében 
választ), számolhat titoktartásra: de ha megjavul, és bünbá-
nólag igyekszik az okozott kárt helyrehozni, ugy nem csak ő, 
hanem még az őt megtérésre birt apostol is tömlöczbe kerül ! 
Ez a törvényszék előtti tisztelet Angliában a kath. egyház, 
és ama sz. hit iránt, mellyet az angol alattvalók olly nagy ré-
sze vall, hogy vele a száz felé szakadt protestantismus egyet-
len felekezete sem hasonlítható még csak számra nézve is ösz-
sze. Egy quaker, vagy izraelita vallásos meggyőződése tisztelet-
ben tartandó; azon nem szabad erőszakot tenni; kedveért még 
az esküvés formáján is változtatást tesznek : de ki törődik a 
kath. milliókkal? 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Megjelent , és szerzőnél kapható: 

,MANUALE PAROCHORUM. Tomus II. Continens Supple-
mentum ad obiecta Tomi I., item Enchiridium Iuris Civilis, 
et Criminalis Austriaci, una ordinem Processus Iudiciarii 

Civilis pari ter , et Criminalis. Auctore Paulo K o v á c h , 
Dioec. Vaciensis Presbytero, I. U. D. penes R. Scientiarum 
Universitatem Pestiensem I. Fac. lurid, membro Collegiato, 
S. Sedis Consist. Vac. Assessore, Distr. Cuman. V. A. Dia-
cono, et scholarum popular. Inspectore, Parocho Doros-
maensi etc. Szegedini, I860.' N. 8-r. 2841. Ara , fűzve: 
3 fr t 33 kr. a. é.; mindkét köteté együtt : 5 fr t 86 kr. a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára : 

Pestről, egy laicus ; következő jeligével : „Hic est lapis , qui reproba-
tus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli" 
(Apóst. csel. 4, 11.); s: ,Beuiamin vero (ledit trecentos argenteos' (I. 
Mózs. 45, 22.) ; ,et ponebant ante pedes Apostolorum' (Apóst, 
csel. 4, 35.) . . . . . . . 20 cs. arany. 

Esztergomból, nt. M e s z 1 é n y i Gyula ur . . 2 cs. arany. 
A nagyszombati érseki gymnasium némelly tanulói 40 frt a. é. 

A krakováni plébánia köréből, és pedig Kra-
kován anyahelységből : 
Nt. K r a j c s i k Benedek, sz. Ferencz rendi káplán 

illy jeligével : ,Megsegitél, s sz. vigasság kél, s 
röpül át szivemen, Győzhetetlen vára vagy föl-
kentjeidnek, Istenem' . . . . . 3 dar. r. húszas. 

T. cz. R e i c h h e 1 d Ferdinand jegyző, hitvese- és 
gyermekeivel 1 ezüst tallér, 3 darab r. húszas, és 1 frt a. é. 

„ „ E g r i György iskolamester, gyermekeivel, 
s két segédtanító . 3 frt 50 kr. a. é., és 1 darab r. húszas. 

„ „ S z t r a k a Mihály, helység birája s egyházfi 1 ezüst frt 
és 1 frt 50 kr. a. é. 

„ „ R a d o s s i n s z k i István, templom atyja . 2 frt a. é. 
,, „ M i n á r i k János t. biró . . . . 2 „ „ „ 
„ „ H a n i c z Mihály gazda . . . . 2 ,, ,, ,, 
„ „ R a d o s s i n s z k i Mihály . . . 2 „ „ „ 
„ „ G o n y ó István ezüst frt a. é. 

Többi krakováni hivek 24 frt 52 kr. a. é. 
O s z t r ó fiók-helységből : tek. Z i m k a y János ur 

közbirt. illy jeligével : ,Isten, vallás, és haza, e 
három az éltem jelszava1 . . . . 3 frt a. é. 

T. cz. M i t o s s i n k a István helység birája . 2 frt 20 kr. a. é. 
„ „ M a d u n i c z k i Mihály gazda . . . 3 frt a. é. 
,, „ W a 1 k ó János 2 „ „ „ 
„ „ M a d u n i c z k i István . . . . 2 „ ,, „ 
„ „ B a r t o s s Mihály egyházi! . . . 1 frt 50 kr. a. é. 

Nemz. R a v a s z György iskolatanitó . . . 1 frt a. é. 
Többi hivek Osztró fiók helységből . . . 21 frt 32 kr. a. é. 
S z t r á z s a fiók-helységből : W a t t é r t János 

egyházfi 1 frt 34 kr. a. é. 
T. cz. W a 11 ó János helység birája . . . 1 „ 36 kr. a. é. 

,, W a 11 e r t István gazda . . . . 2 „ 30 „ „ „ 
„ K1 e s ó István . . . . . . 2 „ 10 „ „ „ 
„ KI e s ó Márton 2 dar. r. húszas. 
„ B a c h m a y e r Venczel vendégfogadós . 1 frt 16 kr. a. é. 
„ F i 1 ó Mihály molnár . . . . 1 frt a. é. 

Többi hivek Sztrázsa fiók-helységből . . . 15 „ „ „ 
Trebethe fiók-helységből: T o m k o v i c s János, 

helység birája . . . . 1 ezüst frt a. é., és 1 frt a. é. 
T. cz. K o v á c s József egyházfi . . . . 2 frt 30 kr. a. é. 
„ „ M a s z á r e k Ádám templom-atya . . 2 „ 50 „ „ „ 
„ „ K o l l á r József gazda . . . . 2 frt a. é. 

1 1, !> 1) 
. 31 frt 50 kr. a. é. 

,, „ K o 1 é c z János 
Többi hivek Trebethe fiók-helységből . 

Krakováni küldemény összesen : 1 ezüst tallér, 1 régi, l ' / i ezüst frt 
a. é., 12 darab r. húszas. 1 r. tizes, és 136 frt 10 kr. a. é. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Karoly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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T a r t a l o m : Sz. Péter kőszála az idők viliarai közt. — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Austria-, Olasz-
és Francziaországból. — Irodalom. 

Sz. Péter kőszála az idők viharai közt. 
i . 

Tizennyolcz század hosszú során á t , mialatt a 
föld minden nemzeteinek sorsa folytonosan válto-
zott, mialatt annyi hatalmas birodalmak dőltek rom-
ba, annyi uralkodó nemzetek támadtak és tűntek el, 
mialatt annyi trónusok porhadtak el, és királyi pál-
czák töredeztek szét, mialatt a világ színpadjára 
nemzetek léptek föl , s arról ismét lelépni kénysze-
rittettek , — e hosszú századokon keresztül mindig 
szilárdul állott, és ma is rendithetlenül áll sz. Péter 
kőszála. Daczolt az az időnek viharaival, s nem in-
gott meg az évszázadok terhes fellegeinek villámai 
alatt; mert sz. Péteren, az erős sziklán nyugszik, és 
a vértanuk szent vérével van összefoglalva : rá van 
nyomva az öröklét bélyege. Romát, a világ politikai 
fővárosát választotta Isten a kath. egyház főváro-
sául. Ott , hol hajdan a Capitolium ormairól czikáz-
tak szét Jupiter mennykövei, s hol a keresztények 
vérét annyira szomjazták a világ zsarnokai, ott ala-
pította Pé ter , a szegény halász , a világboldogító uj 
egély és egyház kormányszékét. Három századon át 
dühöngött a pokolbeli ellenség, fölbérelt zsoldosai 
által, sz. Péter eme széke ellen : áradatként folyt a 
keresztények vére ; csak földalatti barlangokban vé-
gezhették a Jézus egélyének hü követői isteni-tisz-
teletöket; miről Romának katakombái ma is bizony-
ságot tesznek: mig végre Nagy-Constantin alat t , 
313-ban az egyház föltámadásának örömhíre el-
hangzott , és számára a szabadság és önállóság órá-
ja ütött. 

Mindazáltal nem szűnt meg a setétség fejedelme 
azután is sz. Péter széke ellen, hol a hazugság és 
alattomos csel, hol a rágalom, sőt nyilvános erőszak 
fegyverével is harczolni: de Péter sziklája rendület-
len maradt mindig. A történelem nem mutathat fel 
kormányt , melly állandóságának több bizonyítékát 

adta, s iszonyúbb viszontagságokon ment volna ke-
resztül , mint a pápaság, ez a legeonservativabb kor-
mány a földön. Ha megtekintjük az egyházi államot, 
látjuk, hogy fejedelmei szabadon választatnak : holott 
egy illy állam, világi értelemben, már csak ezért is 
magában hordaná a feloszlás csiráját. Az egyházi ál-
lamfők trónra-léptökkor legtöbbnyire hanyatló ko-
rúak ; ez állam anyagi erői csekélyek ; s ha meggon-
doljuk , hogy mégis, minden rázkodások daczára 
fönáll, sőt hatalmas befolyást gyakorol ma is a vi-
lág minden részeiben : ez az emberi természetes ész 
előtt megfejthetlen talányként tűnik fel. Sőt minden 
politikai tapasztalással ellenkezik, hogy egy illy kis 
állam, a nagy hatalmakkali kikerülhetlen összeüt-
közések daczára, képes lehessen magát olly hossza-
san fentartani : s mégis föntartotta. Bár hányszor lát-
szott is, emberi számitás szerint, hogy az apostoli 
szék létezésének utolsó órája megkondult, bár hány-
szor megtörtént is, hogy a pápa székéből tovaüldöz-
tetett , vagy elfogatott, s birtoka, meg székhelye az 
ellenség hatalmába került, bár hányszor fenyegették 
is a pápai uralmat lázadások, háborúk és forradal-
mak végveszélylyel: soha sem engedte mégis a gond-
viselés , hogy a pápa lenni megszűnjék. Főleg olly 
időszakban, midőn a veszély legmagasabb fokra há-
gott, midőn a megveretést már bizonyosnak lehetett 
volna mondani, s a reménynek utolsó sugára is el-
tűnni látszott: talált az isteni bölcseség védeszközö-
ket , még pedig ollyanokalt, mellyeket halandó nem 
is gyaníthatott volna, mellyek néha a legválságo-
sabb perezben, minden emberi számitás és valószínű-
ség ellenére, következtek be , s mellyeket ugyan-
azért az isteni gondviselés közvetlen müveinek kell 
elismernünk. 

Tekintsük, például, az ősi hazájokból kiindult 
hunnok által előidézett népvándorlások korszakát, az 
ötödik században. E korban az egyik népség a má-
siktól zaklattatott ki lakhelyéből, s a barbár nemze-
tek elözönlötték Europa határait. Quadok, vandalok, 
sarmaták, alánok, gepidák, gothok, stb. pusztítot-
ták Német-, Spanyol- és Francziaországot. Egész Eu-
ropa egy megmérhetlen romtengerré lett. Hol fegy-



ver nem gyilkolt, ott az éhkin okozott késedelmezö 
halált. Midőn már Spanyolhon is ki volt zsákmá-
nyolva, az anyák, éhségtől kényszeríttetve, saját 
gyermekeiket sütötték, és ették meg. S miután a 
fegyver , dögvész és éhség szűnni látszott, a raga-
dozó vadak félelem nélkül jöttek be a védtelen vá-
rosokba, az eltemetetlen, szétszórt holttesteken élőd-
ni. S hogy az inség teljes mértékére fokoztassék, ek-
kor berontottak a hunnok Ezeknek Attila volt 
királyuk; ki előtt minden meghajolt , ki vaslábbal 
tiport el mindent, a hol átment: tengeráradatként 
hömpölygött át rettentő hadseregével Európán, és 
elpusztította mindazt , a mi világhódító hatalmának 
ellentállni merészelt. 0 maga nevezte magát „Isten 
ostorának." Láng és vérpatakok közt kelt át a Raj-
nán több, mint hétszázezer emberrel. Németország 
városai egymásután borultak lábaihoz, s maga Gal-
lia is elrémülve jajdult fel közeledtének hallatára. 
Képzelhetni, milly iszonyú zavarban voltak Europa 
népei: minő irtózat, és remegés fogta el a nemzete-
ket! S most még Olaszországot is megrohanja Attila. 
Aquileia, hol jelenleg "Veleneze fekszik, földig volt 
már rombolva ; annyira, hogy keresni kellett a he-
lyet , hol falai álltak. Veronát, Mantuát, Cremonát, 
Bresciát, Bergamot hasonló sors érte. Reszketett 
Olaszhon; mindenek fölött pedig Roma: mert a füs-
tölgő városok és vérpatakok mutatták, hogy útját 
Róma felé vette; hol akkoriban fegyveres erő nem 
vala, melly a várost védhette volna. De Nagy-Leo 
pápa ezen nagy vész közepette is erős sziklának ma-
radt; lábai ugyan viharzó hullámok közt voltak, de 
feje tiszta napfényben ragyogott. A buzgó imának 
fegyverével, élére áll egy követségnek; eléje megy 
a rettentő Attilának, s kéri, hogy ostorát a szeren-
csétlen Romára ki ne nyújtsa , hanem vezesse vissza 
özönlő népáradatát. Pápai díszruhában, pásztorbot-
jával kezében, méltóságának és hivatásának öntuda-
tával, mint az emberiség őrszelleme, rettenthetlenül 
és szilárd bizalommal a legfőbb segítőben, lép a ke-
reszténység atyja a rettenetes népvezér elé ; tekintete 
tiszteletet parancsol, beszéde ékesen áradoz, és igy 
szól többek közt: ,Téged, ki mindent legyőztél, ké-
rünk, győzd meg már önmagadat is!' A mint e sza-
vak a szent atyának ajkairól elhangzottak, sz. Péter 
és Pál apostol alakja tünt föl a légben, csupán Atti-
lától láttatva ; s kivont karddal fenyegették őt rög-
tön halállal, mint ezt később ő maga vallotta, ha a 

pápa intésének nem enged És ime hideg borzalom 
szállja meg a pogány hőst; a számtalan országok 
leigázója, meggyőzetettnek érzi magát egy fegyver-

telen szent papnak egyszerű szózata által, és vissza-
vonul seregeivel együtt . Igy menteték meg Roma. 

S igy egész tömegét hozhatnám föl az eseteknek, 
mellyekben sz. Péter székét bizonyosnak látszó vész 
fenyegette : de hely szűke miatt érintetlen hagyom 
azokat ; csupán a kereszténység főellenségeire, a mo-
hamedánokra kívánom olvasóimat futólag emlékez-
tetni, kik gyakran közel állottak ahhoz, hogy Eu-
rópát leigázzák, és a kereszténységet merőben ki-
irtsák. Emlékezzünk csak vissza a 732-i ütközetre 
Francziaországban (Poitiers-nél), holMartell Károly 
vezérelt, a nikápolyira 1396-ban, a belgrádira 1456-
ban, hol sz. Capistrán szavai lelkesítették a keresz-
tény sereget. Emlékezzünk vissza a lepantoi győ-
zedelemre 1571-ben, mellynek emlékezetére a sz. ol-
vasó ünnepe rendeltetett; a bécsire 1683-ban, melly-
nek emlékeül Mária névnapját ünnepeljük. Mindezen 
veszélyekben irgalmasan tekintett az Ur az ő egy-
házára; kinyújtotta védkezét a háborgó tenger fö-
lött : s a vihar lecsillapult, és sz. Péter hajója, melly 
már csaknem elsülyedettnek tartatott , épen tünt fel 
a hullámok közül. És igy soha sem sikerült az iz-
lamvallóknak lovaikat Romában, sz. Péter templo-
mának főoltárán' megabrakolni, mint ezt Bajazet 
zultán egykor felfuvalkodott gőgjében fenyegetőzve 
jósolgatta. 

De sz. Péter székének nem csak kívülről voltak, 
hanem bent, az egyház keblében is támadtak hatal-
mas ellenségei. 

II. 
311-ben Egyptusban előáll a felfuvalkodott 

Arius, és tagadni kezdi Jézus istenségét : a megfog-
hatlan örök valót le akarja hozni az emberi ész meg-
fogásának alacsony körébe; elszaggatja a hitengedel-
messég szent kötelékeit a hiu ész dagályai által. Ek-
kor tünt ki igazán, milly könnyen eltévedhet az 
ember, és milly bámulandó büvereje van a csábitás-
nak. Ugyanis Arius istentelen tana olly nagy tet-
szést nyer t , hogy csaknem az egész keresztény vi-
lág arianussá lett. A kath. egyház végpusztulásához 
látszott közelitni. De nem hagy ta el Isten az ő egy-
házát : elküldte sz. Athanasius alexandriai püspököt 
a csatasikra ; ki isteni kegyelemmel fölvértezve, 
szinte egymaga szállt szembe az egész világgal. 
Arius e harczban elesik: Isten büntető keze ránehe-
zül ; midőn épen diadalának kitüntetésére ünnepé-
lyes körmenetet tar tana, halva rogy össze ; tagad-
liatlan jeleül annak, hogy ő tanával együtt Isten-
től elvettetett. — És igy sok rohamok intéztettek még 
sz. Péter széke ellen a pelagianok, nestorianok, 
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eutychianok stb. által ; de Isten küldött mindig egy-
egy sz. Ágostont, Hilariust (poitiers-i), nazianzi sz. 
Gergelyt , sz. Ambrust stb., és általuk mindannyi-
szor megmentette egyházát. 

A tizenkettedik században ismét ingadozni lát-
szik az egyház: elválnak tőle az albigaiak és valdo-
i ak . . . . Ezek olly iszonyú szakadárok voltak, hogy 
maga III. Incze pápa is, kit méltán legnagyobbnak 
mondhatni mindazok közt, kik ama korszakban sz. 
Péter székén ültek, igy kiáltott föl: ,Ezek veszélye-
sebbek, mint a mohamedánok.' Ez eretnekek vad dü-
hökben elhamvasztották a falukat , városokat, erős-
ségeket és templomokat; kiszedték a szent edénye-
ket az oltár szentélyéből ; az Ur szent testét meg-
szentségtelenítették ; a szentek képei- s ereklyéiről 
letépték a diszitményeket, és feslett életű nőszemé-
lyeket piperéztek föl azokkal; a papokat halálra 
vesszőzték, sokat elevenen nyúztak meg; a püspökö-
ket székeikből kiüldözték; mindenütt orgyilkosok le-
selkedtek az egyházi személyekre. A nyomort nö-
velte még azon körülmény is, hogy ez eretnekség 
roppant kiterjedést nyert ; s Franczia-, Spanyol-, 
Német-, Magyar- és Olaszországot is elözönlötte. Ugy 
látszott, hogy sz. Péter széke uralmát végkép elvesz-
tette. S ime ! két férfit támaszt Isten, sz. Domonkost 
és assisi sz. Ferenczet ; és e két férfinak, meg az ál-
taluk alapított szerzetes-rendeknek, sikerül a vilá-
got ama tévtanok ragályaitól megtisztítani, s igazi 
keresztény szellemben reformálni. 

Erre bekövetkezik a tizenhatodik század, melly-
ről mondanom sem szükség, hogy erkölcsileg mélyen 
alá volt sülyedve: mindazáltal szült ez is olly fér-
fiakat, kik elég morális erőt éreztek magukban arra, 
hogy valódi reformátorokként lépjenek föl. Ugy 
látszott, hogy minden a javulás útjára té r t , és egy 
szebb jövőnek hajnala kezd földerülni. Ekkor előáll 
egy szerzetes; és ő is javítani akar : de szelíden mo-
solygó hajnal helyett vihart hoz; a helyet t , hogy a 
fegyelmet és erkölcsöket javítaná, belekap az egy-
ház szentélyébe, s a hitet támadja meg ; a helyett, 
hogy gyámolitaná, szét akarja rombolni az egyházat. 
És e szerzetes Luther Márton volt. Tana sokaknak 
tetszett; s egész Európában csakhamar elterjedt. Már 
sokan hitték, hogy az egyház tönkre j u t ; hogy a 
pápaság sirja meg van már ásva, és számára a ha-
lálharangot bátran meg lehet húzni! S ime, midőn a 
legnagyobb elhagyatottság állapotjában látszik sín-
leni, elküldi Isten sz. Ignáczot; és ő lesz az egy-
ház megmentője. Tiz ifjat toborz össze, köztük xa-
veri sz. Ferenczet, és megalapítja Jézus társaságát. 

És e tiz férfi, elegendő az ujabbkori hittéritések óri-
ási épületének alapját megvetni; elegendő, Luther 
reformatioját korlátok közé szorítani, azt minden 
oldalról hátrálásra kényszeríteni, s eredeti meztelen-
ségében feltüntetni ; elegendő, az alapjaiban meginga-
tott nyugoti Európát megszilárdítani. S igy látjuk 
ismét, hogy Isten az ő egyházát e szorultságában 
sem hagyta el. — Sok vészfelleg torlott össze még a 
közelebb mult időkben is az egyház feje fölött; de 
hogy ezek ellen is Isten védette mindig, rendre lát-
hatni. 

III. 
A pápaság elleni harcz ideje a tizenhatodik szá-

zaddal nem járt le. Lépjünk közelebb a századok 
lánczolatán, tekintsük meg a 18-ik századot. Itt lát-
juk Voltaire-t 1750-ben, az akkori philosophusokkal 
forma szerint összeesküdni a kereszténység eltörlé-
sére. Az ő szava hatalmas volt: a királyok- és csá-
szárnékkal csak ugy enyelgett, mint magához ha-
sonlókkal; s még elsőrangú fejedelmek is, mint II. 
Frigyes porosz király, és Katalin orosz czárnő, ora-
culum gyanánt tisztelték mondatait, s vetélkedtek 
neki tetszeni. 

Voltaire azt merte mondani: „Már meguntam 
hallani, hogy a kereszténységet tizenkét ember ala-
pította; én ellenben megmutatom, hogy egy is elég 
annak megsemmisítésére." Maga köré gyűjtötte a tu-
dósokat, hogy vele együtt a kath. egyház ellen har-
czoljanak. Nemcsak Franeziaországban, hanem egész 
Európában mindenütt talált ő czimborákat. Sőt volt 
egy a királyok közül is, ki vele szövetkezni nem 
átallott. Jelszavuk ez volt: ,a kath. egyház merőben 
kiirtandó.' S nyiltan ki is jelentették isszonyu ter-
vöket, midőn azt hirdették, hogy „a világ mindaddig 
boldog nem lehet, valamig a papok mind le nem öl-
döstetnek s az utolsó fólkoncolt pap belével az 
utolsó király is meg nem fojtatik." Igy kezdték ők 
meg ördögi munkájokat, és hozták létre ama fran-
czia forradalmat 1789-ben, mellyhez iszonyúság- és 
vadságra nézve foghatót a világtörténelem fölmu-
tatni nem képes. E forradalom, mint a megáradt 
folyam, nem elégedett meg azzal, hogy csak az or-
szág határain belül pusztítson , hanem azokon is tul-
csapott; VI. Pius pápát elfogták az istentelenek, 
Valenceba hurczolták , és ott (méreg által ?) végez-
ték ki a kereszténység 80 éves ősz fejét. Ekkor még 
a legjámborabb kebelben is kétely támadt az iránt, 
ha lesz-e VI. Piusnak valaha utódja. A Voltaire-párt 

J) Garibaldi épen illy hangon beszél. 
23* 
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kárörömmel tapsolt borzasztó munkájának illy sze-
rencsés sikerén; mert Pius utolsó érütésével, mint hi-
vé, a pápaság utolsó órája is elkondult. De a „meny-
nyekben lakozó neveti , s az Ur kigúnyolja őket." 
Isten maga karolta fel ügyét ujolag egyházának. Ő, 
ki a királyok szivét , mint a csermelyek vizeit kor-
mányozza, arra birta I. Ferencz császár szivét, hogy 
az elszélesztett bibornokokat Yelenczébe összehívja 
u j pápa választására. Es igy VI. Piusnak mégis lett 
utódja VII. Pius személyében. Az egyháznak ismét 
volt látható feje, és számára jobb napok látszottak 
következni. Francziaországban a forradalmat I. Na-
poleon elnyomta, s Romával szerződésre lépett; de 
nem sokára olly módosító pótczikkeket függesztett 
a concordatumhoz, mellyek az egyház szabadságát 
nagyon is megszorították ; és igy közte, és VII. Pius 
közt szakadásra került a dolog. 

Napoleon kinyújtotta sóvár kezeit sz. Péter örök-
ségére ; az egyházi államot bekebelezte saját biro-
dalmába, s a szent atyát fogolylyá tette. Már hitték 
sokan, hogy VII. Pius elnémittatott, vagy megret-
tent. Azonban mi történt? Halljuk,és álmélkodjunk! 
A királyok minden hatalma meghajolt m ár Napoleon 
előtt, s rég hogy tőle függ egész Európának sorsa ; 
azAIpesek és Pyraeneusok megreszkettek lábai alatt; 
Roma a francziák kezében van , a pápa a Quirinal-
palotában foglyuk : és ime ! mit csak gyanítani sem 
merne senki, junius 11-én 1809-ben; a pápa elfoga-
tására következett reggelen , Roma három főtemplo-
mának ajtaján kiközösítő okmány van felfüggesztve, 
melly által Napoleon a hivek közönségéből kizáratik ! 
E tény akkor , mint egy tehetetlen öregnek szána-
lomra méltó vonaglási rángatódzása, sokaktól kigu-
nyoltatott; Napoleontól pedig ostobaságnak nyilvá-
níttatott , melly legalább is ezer évvel később érke-
zett kelleténél. S Napoleon gunyorosan még azt is 
hozzátevé, hogy azért katonái kezéből a fegyverek 
nem fognak kihullni. S ime, az Oroszországbóli nagy 
visszavonulás alkalmával, betű szerint beteljesedett 
az , mitől Napoleon félni nem akart : ezerenkint hul-
lott ki a fegyver a megfagyott francziák kezéből. A 
télnek hallatlan kegyetlensége, melly a könyeket, 
alig hogy kigördültek, azonnal jéggé fagylalta, ere-
jétől megfosztva verte földhez a büszke hadsereget. 
Gyakran megvizsgálhatlanok az Isten ítéletei, s ut-
ja i : de ez eseményben olly kézzelfoghatók, hogy itt 
az Isten ujját félreismerni lehetetlen. 

„Ne nyújtsd ki kezedet az én fölkentemre", ugy 
mond az Ur. Napoleon elég vakmerő volt, a szent 
atyát a fontainebleaui várban erőhatalommal arra 

kényszeríteni akarni, hogy az egyházi birodalomról 
mondjon le. Később u g y a n a z o n várban kényszerít-
tetett Napoleon mindent, a mit magához ragadott, 
visszaadni. Van-e,ki itt az Isten ujját el ne ismerné? 
Napoleon a pápát két helyt tartotta fogva, előbb Sa-
vonában, később Fontainebleauban. Az Isten igaz-
ságos: k é t helyen volt ő is, mint megaláztatott és 
megvettetett fogoly, őrizet alatt, Elba és Szent-Ilona 
szigeteken. Napoleon a pápát Savonában rövidebb, 
Fontainebleauban huzamosb ideig, amott szelídebb, 
emitt keményebb őrizet alatt tartotta: ugyanazon 
mértékkel méretett vissza neki is, mint a minővel ő 
mért. Napoleon a pápát hét évig tartotta szabadsá-
gától megfosztva, s örökre megbuktatni akarta ; h é t 
évig kellett neki is fogságban ülnie, s fájdalomérzet-
tel szállnia sírba. Végre, hogy sz. Péter széke az egész 
világ előtt megdicsőíttessék, az, ki sz. Péter k ő s z á-
l á t meg akarta dönteni, a tenger közepén, kősziklá-
hoz bilincseltetett, mint a mesés Prometheus a Kau-
kázushoz ; hogy ott a dicsszomj keselyűje által, meg-
bukot tnagyságagy ászemlékezetének és fékezett bosz-
szuvágyának kínjai közt emésztessék meg. Nevezetes, 
hogy Napoleon, ki két Pius ellen harczolt, épen sz. 
Pius pápa napján szólittatott Isten ítélőszéke elé. — S 
hát a pápával mi történt? Csudálatosak az Isten ut-
jai! Eretnek uralkodók fegyverei , angol és orosz se-
regek helyezték őt vissza székébe. Napoleon trónja 
összeomlott: de sz. Péter széke ma is áll. Napoleon 
millió szurony fölött rendelkezik : és mégis elszédül-
ve bukik le császári trónjának magasáról, melly Eu-
ropa romjain álmodott fellegvárként emelkedett föl. 
A pápának ellenben csupán a könyek és imádság va-
lának védfegyverei : s mégis az óriásharczban nem 
csak el nem esik, de sőt diadalmasan tér abból visz-
sza. Tehát itt is el kell ismernünk az Isten oltalmát. 

Azonban az apostoli szék diadalának még in-
kább meg kellett dicsőíttetnie. 1848-ban sikerült a 
forradalmi pártnak, Romában is a főhatalmat kezére 
keríteni ; s IX. Pius kénytelen volt menekülni. Ugy 
látszott, hogy minden el van vesztve, s a pápának 
világi hatalma, s azzal együtt függetlensége is oda 
van már. És mi történt? Az, mit soha senki csak tá-
volról sem sejdíthetett volna, Francziaország köztár-
sasági kormánya, a forradalomnak ezen újszülöttje, 
republicanus sereget küld, hogy a világ leglegiti-
mebb kormányát helyreállítsa, s azon egyháznak, 
melly minden forradalomnak ellensége, és minden 
fönálló hatalom iránt engedelmességet parancsol, tör-
vényes fejedelmét székébe visszahelyezze. Igy tehát 
Roma falai alatt köztársaságiak harczolnak köztár-
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saságiak, következőleg saját elveik ellen : ugyanazon 
elvek, eszmék és eszközök ellen vivnak, mellyek ál-
tal ők maguk is köztársaságiak lettek; s csupán az-
ért , hogy Romában a régi rend visszaállittassék, és 
a fegyvertelen főpap sz. Péter székébe ismét vissza-
térhessen. Talán ez a legnevezetesebb esemény mind-
azok közt, mellyeket napjainkban a világ látott; s 
ezt a gondviselés III. Napoleon által vitte véghez. Ez 
az ő életének fénypontját képezi; s hogy ő jelenleg 
oda működik, miszerint eddigi tetteinek legdicsőb-
bikét homálylyal boritsa e l , az nem csak az összes 
kath. világnak méltó bosszankodását, hanem az igaz-
ságot elfogulatlan kebellel fontolgató protestánsok-
nak is rosszaló csudálkozását vonja magára. — Sz. 
Péter örökségének jelenkori viszontagságai röpira-
tok és hírlapok utján sokkal ismeretesebbek, sem-
hogy azokat e helyen terjedelmesebben előadnunk 
szükség volna. Azokra nézve, kik feszült figyelem-
mel kisérik a szent szék és III. Napoleon közt kelet-
kezett bonyodalmak gyászos stadiumait, s mintegy 
csüggedezve, vagy épen elhamarkodott kárörömmel 
kérdezik: ,Mi lesz sz. Péter örökségéből? Mi törté-
nendik a szent atyával '? csak annyit jegyzünk meg: 
a mult a jövőnek igen sokszor tükre. Vonjunk tehát 
tanulságot a múltból a jövőre. A múltban látjuk, 
hogy mindig teljesült Jézusnak amaz Ígérete: ,Te 
Péter vagy , és e kőszálon fogom építeni egyháza-
mat; és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.' Ha 
sikerült is itt-ott a pokol zsoldosainak a megváltás 
jelét , a sz. keresztet ledönteni: mégis az egyház, 
hamvaiból föltámadó Phoenixként, mindig megif-
jodva emelkedett a romok közül ki. Főkép napjaink-
ban körözi dicsfény sz. Péter székét; mert olly pápa 
diszesíti azt , kinek hitbuzgalma, bölcsesége, szilárd-
sága bámulandó. Több, mint 600 püspök legelteti 
vele együtt a kath. nyájat a világ minden részében, 
kikkel együtt kétszáz millió kath. hivő tekint meg-
szomorodva ugyan , de mégis bizodalmasan a Vati-
cán felé Igen, — ott áll a sziklaépület a világ zajá-
nak és háborgásainak közepette, daczolva minden 
vészszel. Nem emberi kezek építették azt. Sem irigy-
ség, sem fegyver, sem süvöltő orkán, sem világi böl-
cseség, sem a romai császárok kingépei, sem a bar-
bár nemzetek pusztításai, sein a fondorkodó eretne-
kek mérges nyilai képesek nem voltak azt megdön-
teni : s rohanjanak reá bár az üldözések fergetegei 
kétszerezett erővel, az egyház rendületlen marad. 
Romát ugyan megsemmisíthetik ellenei : de sz. Pé-
ter sziklája nem engedendi magát annak romjai alá 
temettetni; hanem dicsőén és megifjodva fog közü-

lök kiemelkedni. Elleneink mindig a pápaság ellen 
fogják irányozni főtámadásukat : ugyanazért nekünk 
is azon oldalon kell védsánczokat emelnünk, hova a 
megtámadás irányoztatik. Oda kell á l lanunkj hogy 
ama szent helyet lelkünk és testünk egész erejével 
fedezzük. Soha se kételkedjünk a harcz kimenetele 
iránt: mienk lesz végre is a győzedelem. Egyházunk 
minden szorultságában bátran elmondhatjuk, mit 
hajdan III. Incze pápa Barbarossa Frigyes császár-
nak irt : ,Hiában törekesztek elsülyeszteniPéter hajó-
j á t ; hányatik ugyan a hullámoktól, de soha el nem 
sülyed.' 

Ne féljünk tehát , ha mindjárt a legiszonyúbb 
zivatarok tornyosulnak is ellene : állani fog örökre 
az egyház; fönmaradnak örökre kegyszerei: s ha 
majd megharsan az utolsó ítélet tárogatója, a holta-
kat sírjaikból előhívandó, s a világ eredeti semmisé-
gébe sülyedend vissza: akkor megszűnik ugyan a 
viaskodó egyház is létezni e földön, de csak azért, 
hogy fölemelkedve az égbe, ott örökösen diadalmas-
kodóvá változzék át. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 13-án kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, H r o m a d a Tamás esperest és rhonitzi plébánost, 
a beszterczebányai székes-egyház czimzetes kanonokává méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 13-án kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva, K e l l e r m a n n Ferencz esperest és fényi plé-
bánost , ugy szinte G ü n t h e r Józsefet, a szathmári theologiai tanin-
tézet tanárát, a szathmári székes-egyház czimzetes kanonokaivá mél-
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

PEST. (Nmélt. és ft. H a y n a i d Lajos erdélyi megyés-
püspök ur febr. 22-iki körlevelének vége.) „Igy csatlakozánk 
a világ minden részeiből fölliangzó nyilatkozatokhoz, mely-
lyekről örvendezve emlékezik a szorongatott egyházfő, szól-
ván : ,ezen nyilatkozatok, mellyek érdemesek, hogy a 
kath. egyház évkönyveibe arany betűkkel Írassanak be , 
annyira meghatottak minket, miszerint meg nem tartóz-
tathattuk magunkat, hogy örvendve föl ne kiáltsunk : „Ál-
dott legyen Is ten! az irgalmasságnak, és teljes megvi-
gasztalásnak Is tene, ki megvigasztal minket minden szo-
rongattatásunkban." Illy vigasztalásban részesítették őt már 
minden kath. népek ; a világ hallatára fenhangon kárhoz-
tatván a szent-szék megtámadóinak merényeit, és aggo-
dalmas részvétök kifejezését letevén a szent Atya trónjá-
nak zsámolyára. De jól érzette a hü katholikusoknak ál-
dozatkész szeretete, hogy ezzel még az egyház feje iránti 
kötelességét a jelen körülmények közt egészen nem tel-
jesítette. Mert hü emlékezetben tartá azon atyai gondos-
kodást, mellyel a ker. Romának apostoli fejedelmei, minden 
nemzetek javát és szellemi emelkedését eszközleni, a keresz-
ténység boldogító tana hirdetésére hitterjesztőket világszerte 
szétküldeni, a tudományok ápoldáit a köziskolákban, a ke-
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resztény szeretet menedékhelyeit a jótékony intézetekben 
megalapítani, vagy fölállításukra sokféle módon serkenteni s 
képesíteni, a művészetet pártolni s buzdítani, a fejedelmek 
Isten adta tekintélyét a népek javára megszilárdítani, a nem-
zeteket igazságtalan elnyomás ellen megvédeni, mindenfelé 
a hit és egyház malasztjait, jóllétet és áldást terjeszteni igye-
keztek. Hü emlékezetben tartván mindezeket, sietnek a hivők 
ezerei, szeretetök anyagi adójával is a szorongatott atya ele-
jébe : mindegyik a tehetsége szerint nyújtott Péter-fillérben 
hozzájárulván azon rendkívüli költségek viseléséhez, mellye-
ket a rendkívüli körülmények, és az egész kath. világ bű-
nösen megtámadott és veszélyeztetett örökségének védelme 
megkiván. Mert ha van nemes Patriotismus, melly a köz-
veszedelem napjaiban szívesen teszi áldozatát a haza oltá-
rára : él az igazi ker. katholikusnak szivében is az egyházi 
Patriotismus lelkesült érzete ; melly, hol a szorongatott egy-
ház szava hangzik, hol a közös jogok és javak védelmére, a 
közös czélok eszközlésére segedelmünk szükségessé válik, 
örömmel hoz áldozatot : ez irányban is lerovandó azon köteles 
szeretet adóját, mellyel minden jó fiu anyjának, kedves egy-
házának tartozik. Ezen egyházi patriotismust tanúsítják aköz-
hir szerint mindenfelé a hivő katliolikusok ; és nevezetes ösz-
szegekké növekednek a valódi hitbensőség és tettleges vallá-
sosság áldozta szeretetfillérek. De miként is lehetne az, hogy 
tétlen maradjon az egyház, és feje , s érdekei iránti hűséges 
ragaszkodás, midőn az egyházellenes bűnös törekvés annyit 
tesz , annyit mer, annyit áldoz, hogy kárliozatos merényének 
sikerét biztosítsa? Ki vonakodhatnék az üldözött jog és igaz-
ság iránti részvétét tettleg tanúsítani, midőn a rendeltetése, 
és a népek vallásos tisztelete által megszentelt, legrégibb fe-
jedelmi trónon elkövetni szándékolt igazságtalanság olly nagy; 
az egyházrablási ezélzatok netaláni sikerültével pedig a min-
den birtok- és tulajdonjogot fenyegető veszély olly nyilvános: 
hogy nem csak az egyház hivő gyermekei, hanem az egyhá-
zon kivül álló több külföldi nemes érzetü protestáns férfiak is 
nevezetes adományokat mutattak be szentséges Atyánknak ; 
illyetén tettök által az egyházfő személyében üldözött jogos-
ság, és tündöklő védelmi szilárdság iránti hódolatukat a világ 
láttára tanusitandók. S hogy mi sem hagyjuk magunkat álta-
lok megszégyeniteni, bebizonyították immár többen közületek 
is, tisztelt munkatársaim és Krisztusban szeretett híveim ! 
kik kisebb-nagyobb összegeket küldöttek be hozzám azon ké-
réssel , hogy azokat hitök és szeretetök zálogául tenném le 
szentséges Atyánknak lábaihoz. És én szívesen teljesitém az 
illy nemes kérést; örömest teljesitendő jövőre is , ha t i , meg-
emlékezvén, milly nagy szeretettel virraszt mindenkor a szent-
séges Atya lelkünk üdvössége fölött, mennyi áldások-, ma-
lasztok-, és lelki javakban részesít szüntelen minket, megem-
lékezvén a gyermeki szeretetteljes hálának kötelességére, és 
azon magasztos ügyre, mellynek szolgálatába állítjátok fillé-
reiteket , áldozatkész hitetek, és segitni kész ragaszkodástok 
tettleges bizonyítványait hozzám beküldenditek. Tisztelendő 
lelkészeitek mindenkinek teljes készséggel fognak alkalmat 
adni, az ezen szent czélra ajánlott segedelmet akár a templom-
ban, akár azon kivül átnyújthatni, és rendeltetése czéljához 
juttatni. — Es igy szemeink előtt állanak a szent Atya jelen 
állapotából reánk háramló kötelességek. Teljesitsük azokat 
tehetségünk szerint örömest és buzgón ; de egyszersmind te-

kintsünk fel szüntelen bizalomtelt szemekkel Ahhoz, ki tőlünk 
soha nem távozó segedelmét igéré, mondván : ,Ime én vele-
tek vagyok mindennap , a világ végezeteig' Ő eléggé hatal-
mas , hogy szent egyháza ellen intézett minden istentelen 
igyekezeteket meghiúsítson, s Péter, a ,szikla' fölött épült 
anyaszentegyháza ellen dühöngő minden viharok közepette 
győzelmes jobbjának erejét, és azon isteni Ígérete igazságát 
nyilvánossá tegye : ,A pokol kapui nem fognak győzedelmes-
kedni rajta.' Amen. Kelt Károly-Fehérvárt, szokott^püspöki 
székhelyemen, sz. Péter antiochiai székünnepén, böjtelőho22-
kén, Urunk születésének 1860-ik, püspöki hivatalkodásomnak 
8-ik évében. Lajos s. k., püspök." 

— (A zágrábi főmagass. bibornok-érsek főpásztori levelé-
nek folyt.) „Mit sem lehet ennélfogva rajta csudálkozni, ha 
nem ritkán még olly tartományok is , mellyek kormányzókul 
világi férfiakat nyertek, a pápához benyújtott folyamodvá-
nyikban azokat egyháziakkal kérték lielyettesittetni; mint ezt 
legújabban a ferrarai s camerinoi tartomány tette." Az önké-
nyes-, sőt zsarnokinak mondott (!) papi kormányrendszert ille-
tőleg, melly a vádaskodók szerint minden szabadságtól meg-
fosztja az alattvalókat, ezt veszi a körlevél észre : „Mennyire 
ellenkeznek ezek az igazsággal, s milly rágalom teljesen és 
méltatlanul állíttatik illyesmi, főleg IX. Pius pápa irányában, 
nem szükség hosszasan mutogatni. Tudja ugyanis az egész 
világ, hogy I X Pius, mindjárt uralkodásának kezdetén, annyi 
engedvényben részesítette népeit , hogy ezért őt sokan meg 
túlságos engedékenység- és kegyességgel is vádolnák. Min-
denekelőtt 1600 száműzöttnek kegyelmet adott ; kik vissza-
térve hónukba, daczára az esküvel fogadott hűségnek , nagy 
részben ujolag részt vettek a lázadási merényben, s igy a leg-
jobb akaratot gonoszul hálálták meg. 0 volt az, ki ama hires 
liadcsapatot, a Guardia civicát (polgári őrséget) fölállította ; 
államtanácsot nevezett ki; s még 1848-ban kihirdette való-
ban szabadelvű alaptörvényét. A legszelidebb szivnek mind-
ezen kifolyásai nem birtak más eredménynyel, mint hogy a 
képmutató hálálkodások csakhamar nyilt gyűlöletté váltak; és 
a sz. atya, nyilvános életveszély közt, Romát elhagyni, s ide-
gen földön kénytelenittetett menedéket keresni. De különben 
is ama panaszok a pápai állam önkényes és zsarnoki kormány-
zását illetőleg, teljesen alaptalanok. A törvényjavaslatok, mi-
után a ministeri tanácsban meghányattak, bővebb megfonto-
lás végett az államtanács elé kerülnek; mellynél bibornok 
államtitkár elnököl ugyan, de mellynek valamennyi tagjai 
világiak. A tartományokban az elnökök mellé kormánytaná-
csok advák, négy, szinte világi tanácsosokból állók. Tovább 
a községek a romai államban, főleg 1850 óta, olly szabadel-
vüleg rendezvék, hogy valóban kevés államot találhatni egész 
Európában, mellyek e részben a romaival versenyezhetné-
nek. Mert minden község saját választó-tanácscsal, község-
tanácscsal, és magistratussal bir. A választó-tanács hatszor 
nagyobb számú egyénekből áll, mint mennyit maguk a tanács 
tagjai tesznek. A községtanács, tagjainak felét illetőleg, min-
den harmadik évben megujittatik. A magistratus főnökét 
ugyan a pápa nevezi ki, de az eléje terjesztett három egyén 
közül : milly előnynyel még az annyira kihiresztelt Franczia-
országban sem birnak a municipalis tanácsok. A községi igaz-
gatás köre is sokkal tágasabb, mint Francziaországban. Az 
elidegenitések, és 5000 scudit haladó kölcsönök, a bibornok-
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követ által megerősítendők, s csak az ezen összeget megha-
ladók terjesztetnek föl a pápának helyeslés végett. Ugy hogy 
nem hiányoztak a folyamodások, mellyekben a községeknek 
adott eme szabadság, mint túlságos, megszorittatni ké-
retett. Mi a kereskedelmi törvénykönyvet illeti a pápai állam-
ban , ez a francziaországinak mintájára van készitve. Két más 
törvénykönyv pedig, tudnillik a polgári, s bűnvádi, szabják 
ki a törvényes eljárást, melly a romai állam népeinek jogai-, 
szükségei- és szokásaikoz van mérve. E két törvénykönyv 
1824-, és 1834-ben kihirdetve, az államtanács folytonos őrkö-
dése alá van helyezve ; melly időnkint módositásokat hoz be, 
midőn azok szükségesek, vagy igazán hásznosokul ismertetnek 
el. Ez a pápai törvényhozásnak annyiszor, és olly rossz szán-
dékkal fölhánytorgatott mozdulatlansága, stagnatiója! — Az 
igazságszolgáltatás a polgári ügyekben gyors, és nem igen 
költséges. Az öt scudi értéket nem haladó ügyekben, első fo-
rum gyanánt, a községtanács itél. A gyorsabb menetelt igénylő 
ügyekben külön, világi birák hoznak Ítéletet ; kik elég nagy 
számmal vannak. A nagyobb fontosságú ügyek azon, világi-
akból álló, törvényszékek elé vitetnek, mellyek minden tar-
tományi főhelyeken fölállitvák. Fölebbezési törvényszékek 
találtatnak Roma-, Bologna- s Maceratában. Mindezek, az 
elnököket kivéve, világi egyénekből állnak. Már csak ebből 
is kitetszik, hogy a magánosok, különösen a laicusok jogai 
felől, a pápai államban derekasan van gondoskodva. S az 
egyetlen ellenvetés, mellyet némi alappal tehetni, az, hogy 
a törvény által szabott büntetések rendkivül s z e l í d e k . De 
ez ellenvetés is elveszti élét , ha meggondoljuk, hogy a pá-
pának , még mint bírónak sem lehet atyai szelidségéről meg-
feledkeznie." A pápai állam rossz kormányzásának csalhatlan 
bizonyítványát a vádaskodók a megzavart pénzügyi állapot-, 
és eladósodásban látják. „Ha Pepoli marquisnak, a sz. szék 
egyik (legfőbb) ellenségének hitelt adhatni, a pápai állam-
adósság 67 millió scudiból álló roppant összegre megy. De, a 
népességrei tekintettel, még ez is hasonlithatlanul kisebb 
lenne, mint melly akár Savoyát, akár Francziaországot, vagy 
Nagybritanniát nyomja. Fölszámítva ugyanis az államadóssá-
got, a pápai államban minden egyénre 115 frank esik; Savoyá-
ban, még a tett legújabb kölcsönök előtt is, 147 jutott, Fran-
cziaországban 211, Britanniában épen 718. Tovább, a pápai 
államban ez adóssági teher épen nem tulajdonitható, mint 
hamisan állíttatik, kormányi visszaélések-, vagy oktalan eljá-
rásnak : hanem főleg a külellenség berontásainak 1797 óta 
1814-ig, és az 1831-dik és 1832-dik évi forradalomnak, leg-
inkább mégis az 1848-diki szerencsétlen föllázadásnak. Való-
ban nagy szemtelenség, ha épen azok merik a pápai kormányt 
vesztegetéssel vádolni, kik maguk fosztották ki a közkincs-
tár t ; azok, kik a pápának 32 milliónyi papir pénzt, tömérdek 
értéknélküli rézpénzt, és ezen kivül nem csekély adósságot 
hagytak sajnos örökségül. Innen lett, hogy az államadósságot, 
melly IX. Piusnak trónra léptekor 100 millió frankot nem 
haladott, 1849 után 200 milliónyi összegre kellett fölemelni: 
hogy tudnillik a forradalmi hűtlenség és kabzsiság által a 
közpénztáron ejtett sebeket csak némileg is orvosolni le-
hessen. Mégis, daczára ezen nyomoroknak, a pápai kormány 
gondos és hü kezelésének kilencz év elegendő volt a pénzügy 
megzavart állapotának rendbehozására. Ugy hogy 1858-ban 
az egész papirpénzösszeget ki lehetett a forgalomból venni, 

s a kiadások az állam bevételével tökéletes Öszhangzásba ho-
zathattak: melly egyensúly a legújabb szomorú felforgatások 
következtében, természetesen ismét nagy mértékben megza-
vartatott. Mi az adót illeti, a már fönebb nevezett franczia 
követ bizonyítása szerint is, az a pápai államban felényit sem 
tesz, Europa több országaiéhoz hasonlítva. Még mult évben 
is, átalán véve, a pápai alattvaló 22 frankot fizetett : mig a 
franczia birodalom lakója 43 at. Maguk Savoya lakosai is , kik 
a sz.-széket mindennemű rágalmakkal tetézik, sokkal teteme-
sebb közadó terhe alatt nyögnek Ugyanez áll a pápai kor-
mánynak felhányt pazarlásra nézve, a közpénzek felhaszná-
lásában. Mindenki előtt tudva van, hogy a praelatusok, sőt 
cardinalisok is, kik Romában laknak, igen mérsékelt évdijjal 
birnak. Magának a pápának ugy nevezett civil-listája is csak 
600 ezer scudit tesz : mellyből az egész cardinalisi collegiu-
mot, tizenegy, küludvaroknál levő apostoli nunciust, külön-
féle papi congregatiókat, pápai kápolnát, és a sz. szertartáso-
kat , az apostoli palotákat, bazilikák külsejét, muzeumokat és 
könyvtárakat, testőröket és schweizi katonaságot, és több 
effélét kell rendesen ellátni s föntartani. Ugy hogy igazság-
gal el lehet mondani, mikép a pápai kormány szerencsés volt 
fölfedezni azon mesterség t i tkát , mint lehessen kevés költ-
séggel a közügyeket jól igazgatni ; melly föladatot ugyan a 
lázadás barátjai örökké szájokban hordanak , de cselekedettel 
egészen ellenkezőt gyakorolnak : mint kik igen jól értenek 
hozzá, magán erszényeiket megtölteni, a közpénztárakat pe-
dig fényűző életök által kiürítni. S átalában, mellyik azon 
európai állam korunkban, melly a közpénztárakat ért roppant 
veszteségek után, és mérsékelt adóztatás mellett, meg tudta 
a papírpénzt szüntetni, a bevétel és kiadás közti teljes egyen-
súlyt visszaállítani ? A romai, az olly méltatlanul megtáma-
dott , annyi rágalommal tetézett pápai állam az egyetlen, 
melly ezt véghezvitte." (Folyt, köv.) 

(OLTÁREGYLET.) Ezen egylet élén europaszerte főran-
gú asszonyságok állnak; példájokkal, e jámbor egylet kettős föl-
adatának megoldására: a l e g f ö l s é g e s e b b O l t á r i - s z e n t -
s é g f o l y t o n o s i m á d á s a - , é s a s z e g é n y t e m p l o -
m o k f ö l s z e r e l é s é r e , maguk után vonva férjeiket is, 
valamint az alsóbb rendüeket. Hazánk főrangú hölgyei, kik 
olly hü leányai a honnak , és meleg pártolói minden szép- és 
nemesnek, szintolly lángolón lelkesedettek Isten dicsősége-
ért , mint Olaszhon , Belgium, Francziaország és Rajnavidék 
első családjainak ivadékai. A birodalom fővárosának hason-
nevű társulati kormánytanácsában is olly úrhölgy elnököl, 
ki Magyarországot vallja hazájának (nm. A p p o n y i grófnő, 
született S z t á r a y Julia g r ó f n ő ő excellentiája). Bizton le-
hetett tehát várni, hogy a magyar földön, hol annyi emlék 
tanúsítja nemünknek a szent hithez való buzgó ragaszkodá-
sát , azok, kiknek minden magasztosra fogékony szivébe di-
cső őseik vérével oltatott az áldozatrai készség, a jámbor nő-
nemnek azon apostolkodására szives örömest vállalkozand-
nak. Reményünk, há la i s tennek! teljesült. A Pesten alakult 
Oltáregylet élén olly úrhölgy áll, kinek nevét mindenki ke-
gyelettel említi ; liazaszerte pedig az első családok számos úr-
hölgyei apostolkodnak e jámbor egylet szép ügyemellet t ; 
miben az elfogulatlan, a vallásosság hathatós emeltyűjét lát-
hatja. Az Ur szent kegyelme viszonozza e nemes lelkeknek a 
legbővebb mértékben e magasztos czél elérésére olly áldozat-
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készen szentelt önzetlen fáradalmukat ! — Az egylet, gyermeki 
ragaszkodással tisztelve szeretett főpásztoraink hő pártolása, 
és a hitbuzgó hölgyek, szűnni nem tudó lelkesedése mellett, 
máris szépen gyarapult. Számos Gizelát lehet ismét e hazá-
ban látni, kiknek keblét liimezés és varrás közepett, az élő 
hit lelkesíti; s kik legédesb örömüket találják abban, hogy 
az Ur szentélyének fölékesitésére fordíthatják kezeik munká-
ját. A f. h. 11-én tartott egyleti havi isteni-tisztelet után tar-
tott tanácsülés alkalmával már szép számú egyházi készletek 
valának láthatók. Pozsonyban , hol a magas aristocratia, s a 
polgári rend hölgyei példásan buzognak a szent ügy mellett, 
szintén már számos különnemű egyházi öltönyök készültek az 
egylet buzgó tagjai által. Boldog haza, mellynek sok illy leá-
nya van! Lesz-e, ki, ha állása engedi, a nőnemben hasonló 
nemes érzelmeket ébreszteni édes kötelességének ne is-
merné? Sión őrei, kiknek szavát a hívek milliói hallgatják, 
szülék, kik Istennek képviselői vagytok édes gyermekeitek-
nél , nevelők és tanítók, kiket az isteni gondviselés embertár-
saitok boldogitására a legczélszerübb eszközökkel látott el , s 
ti mindnyájan, kik Isten dicsősége mellett buzogtok, ismer-
kedjetek meg ez üdvös egylettel; lépjetek buzgó tagjai közé; 
szerezzetek neki minél több ügybarátot ama körben, mellybe 
titeket az Ur helyezett országának terjesztésére. Legyetek 
azon, hogy széles e hazában ne legyen város, vagy helység, 
mellyben e jámbor egylet szép föladatának megoldására szá-
mosan ne törekednének ; hogy igy minél inkább fokoztassék 
az Isten dicsősége melletti buzgóság, és mindenfelé egy sziv-, 
és lélekkel hangoztassék az egylet jelszava : 

Aldassék vég nélkül s dicsőíttessék 
A legfolségesebb Oltári-szentség ! 

Boldog lelkek, kik a legfolségesebb Oltári-szentség imádásá-
nak terjesztésében buzgólkodnak! Boldogok, kik egész ere-
jekből azon vannak, hogy a szivekben azon szent tüz lobog-
jon, melly Jézus legszentebb szivéből áradoz, mellyet e 
földre hozott ama forró óhajjal, hogy mindenütt égjen ! Bol-
dog azon egyházi szónok, azon lelkiatya, azon szülő, nevelő 
s tanitó, kik ezt tűzék ki törekvésök czéljaul! Oh hadd ismé-
teljem az isteni szeretet egyik hősének szavait: „Adjatok ne-
kem szerető szivet ; ez megérti, a mit mondok !" 

PECS, bőjtmáshavában. A bűnbánat e kedvező napjaitl el-
künk üdvére forditjuk. A bojt ,unalmas (?) estéit' (bocsánat e 
kifejezésért ! A pesti hirlapokra vonatkozik az , mellyek e ki-
fejezést igen megkedvelték, és azon irókra, kikről bátran el 
lehet mondani: ,carnalis homo 11011 intelligit ea , quae Dei 
sunt') a kálvárián, templomban, honn rózsafüzérrel, vagy 
istenes könyvek olvasásával üzzük el. Ez a mi hangverse-
nyünk Ez azutáij igazi s z e l l e m i élvezet ! — 0 méltósága 
megyés-püspökünk a böjt elején pásztori levelet bocsátott 
ki, mellyben a papoknak és a népnek lelkére köti a szentséges 
atyáérti imádságot és adakozást. Városunkban nagy hallgató-
ság előtt tartják a böjti sz. beszédeket S z a u t e r Antal, P. 
Simon, és Dr. Laubhajmer. Ez utóbbi német nyelven. Megyénk-
ben évenkint két theologiai tétel tűzetik ki Írásbeli kidolgo-
zás végett. Öröm látni, milly buzgalommal dolgozzák ki ezeket 
az öregebb plébánosok is. Az egyik őszi, a másik tavaszi ko-
ronán olvastatik föl, és vitattatik meg. A letisztázott tételek 
a püspöki hivatalhoz küldetnek be. Mult évben a pásztorság-

tanból ez volt a megfejtendő tétel : ,Hogyan kell a katechis-
must a bibliával egybekapcsolva előadni ; és hogyan kell a 
hitelemzést a különféle osztályokra vonatkozólag életbe lép-
tetni.' Az egyházi jogból pedig : ,Num beneficiati sint Do-
mini redituum beneficialium, aut tantum dispensatores' ? 
Hogy a tételek kidolgozása annál nagyobb ösztönnel történ-
jék, jóltevők kegyeiből a jövő tételek megfejtője 25 fr t-és két 
aranynyal fog dijaztatni, a theologiai kar fogván a pályanyer-
test megnevezni. Ki van pedig tűzve ez évre e két kérdés : 
I. a hittanból: „Potestne illa Religio esse divinae originis, 
quae indigentiis , ac per consequens desideriis hominis intel-
lectualibus et moralibus non respondet? Fiat applicatio ad 
varias, quae in orbe terrarum existant ecclesias, in specie 
protestanticas. Satisfacitne illis Ecclesia Catholica in genere, 
et in specie, daturne fidei, sine qua nemo potest placere Deo, 
certitudo extra Ecclesiam Catholicam' ? A II. tétel : „Quae-
nam in populo dominantur noxiae superstitiones ? Iungatur 
optima eas eradicandi methodus." Ez utóbbi szép alkalmat 
nyújt a lelkipásztornak, liiveit közelebbről megismerni. Még 
érdekesebb volna, országszerte kikutatni, összeírni, s tudni a 
magyar nép közt elterjedt babona-liitet, és ennek orvoslásá-
ról gondoskodni. Vidi. 

POZSONY, mart. 14-én. Napjainkban is vannak esemé-
nyek , mellyek midőn egy részről legnagyobb szomorúsággal 
töltenek el ; más oldalról a legtisztább öröm vigasztaló érze-
tével, nem is gyanított bőségben árasztják el szivünket, és 
az isteni gondviselés jósága iránti hálára liivnak föl minket. 
Szent Atyánk jelen viszontagságos helyzete, a gyermeki fájda-
lom és őszinte részvét könyeit sajtolja ugyan ki minden egy-
házát gyengéd szeretettel ölelő katholikus hivőből ; de egy-
szersmind mondhatlan boldog érzést is gerjeszt annak szemlé-
lete és megfontolása: mennyire szolgál épen ez esemény a 
kath. öntudatnak az egész föld kerekségén fölébresztésére ; 
hogy ezentúl minden katholikus egyes hivő necsak a kate-
chismusból tudja , hogy a ker. kath. egyháznak látható feje 
van, ki romai pápának neveztetik ; hogy ugy szólván érezze 
azt a legbensőbb titkosszerü visszonyt, melly a test külön-
böző tagjai közt, ugy ezek, és a fő közt, minden testben, melly 
való élettel bír , létezik. E szempontból kiindulva, kétszeres 
örömünkre válik, Pozsony város kath. lakosságának a szent 
Atya iránti fiúi tiszteletéről tanúságot tehetni. Böjt első va-
sárnapján olvasta föl a szószékről ft. H e i l l e r Károly apát, 
kanonok és városi plébános ur a pápai körlevelet az itteni 
társas-káptalani főtemplomban, mi azután következő napokon 
a többi templomban ismételve lön. Látni kellett annak, ki róla 
igaz fogalmat akar birni, azon vallásos fellángolást, alázatos 
könyörgéssel párosítva, melly a pápai körlevél értése után a 
hívekben mindenütt nyilvánult. Alig találkozott ollyan, ki 
nevének aláírásával, sőt máskép is tettleg nem iparkodott 
volna fiúi tiszteletét és hódolatát bebizonyítani ; minek tanuja 
az idemellékelt kimutatás is. A helybeli sz. Mártonhoz czim-
zett társas-káptalan adott: 58 aranyat, 1 louisdort, és 100 frtot 
a. é. — A városi tanulóifjúság oífertoríuma tett közel 80 frtot, 
a blumenthali iskolások adománya 24 frt. — Ez összege-
ken kivül első hétben a papság és nép részéről begyült: 
705 frt, 13 kr., 27 arany, 1 kettős-arany, 1 husz-lirás, 22 darab 
ezüst forint, 3 régi két-forintos, 2 uj két-forintos, 17 húszas, és 
7 negyedforintos. —p— 



BÉCS. (A főmagass. bibornok-érsek febr. 9-diki főpász-
tori levelének folytatása.) „A kereszténység és igazság nem 
összeférhetlenek. A ker. meggyőződésen alapuló ismeretek 
csak olly jól beilleszthetők a tudomány által kivánt öszhang-
zatba, mint azok, mellyekről az érzéki tapasztalás áll jót. A 
kérdés tehát ekkép teendő : ,Milly érvénynyel birnak a ke-
resztényi meggyőződés ellenében az emberi vizsgálódás ered-
ményei ?' A t e s t i világ egészen az emberi vizsgálat körébe 
esik Egy katholikust sem gátol religiója, hogy a vegytant 
legmagasabb tökéletességre vigye, a legelmésebb gépeket ta-
lálja föl, a vizgőzt még olcsóbb valamivel pótolja, s magát a 
levegőt is hajózhatóvá tegye, ha mégis a lég erre magát 
használtatni hagyandja. Hanem a természetvizsgálók ollykor 
nem akarnak saját térökön és határaik közt maradni, s azt 
követelik, hogy a világ, legéretlenebb és önkényesb föltevései-
ket is, haugyan azokkal a vallásos meggyőződésekből gúnyt űz-
hetnek, egészen alaposokul fogadja el, legalább addig, mig azo-
kat valamennyi tudósok, talán szerzőik kivételével, szappan-
buborékoknak ismerendik. Még a történet- és régiségtant sem 
menthetni föl az efféle túlkapások vádjától. Minden tanult 
ember tud ja , hogy a dendera- s esnei sokszor emlegetett ál-
latkör, csak Urunk születése után készittetett, és különben is 
csupán astrologiai jelentőséggel bir. Mégis pár évezreddel ré-
gibb időbe tolák vissza, nem minden mellékgondolat nélkül 
Mózses első könyvére, mellyre egy csapást véltek ez által 
mérhetni : és huszonöt esztendő folyt el, mig a tévedés átaláno-
san elismertetett." (Huszonöt év ! És hány ember, talán egész 
nemzedék, veszté el, egy hitetlen tudós szines okai által tév-
útra vezettetve, az őt örökre boldogitandott hitet, és keresz-
tényies érzelmet ? Pedig az áltudomány minden nemzedék szá-
mára gondoskodik egynél több illy kelepczéről, mellyel a 
szánandó fölületesség a divat embereit hálóba keríti.) „Sok, kü-
lönben tudós és értelmes férfiak, még a legszembeszökőbb 
okoknak is csak lassan, és vonakodva engedtek. Valljon a 
keresztényeknek, talán a tudomány iránti tiszteletből, huszon-
öt évig meg kellett volna-e szünniök hinni a szent-irásban ? 
Az emberi szellem méltán tárgya az emberi vizsgálódásnak. 
Még ugyan nem nagy ideje, hogy a tudomány férfiai arra, 
mit a közönséges emberek Logicának neveznek, mint valamelly 
rég hátrahagyott álláspontra, megvetőleg néztek le : de 
azért a logika mégis jó dolog marad ; mert megtanít minket, a 
nem-gondolhatót a gondolhatótól megkülönböztetni ; megta-
nit annak megitélhetésére, valljon a szavakba tett gondolko-
dási föladat megoldható-e, vagy nem. Ez ugyan kevésnek lát-
szik : és pedig nagyon sok ; mert sok esztelenség és gonoszság 
elmaradna, ha az emberek mindig számot adnának róla ma-
guknak : valljon az, a mit mondanak, vagy hallanak , azon 
összefüggésben, mellyben azt mondják , vagy hallják , bir-e 
értelemmel, vagy nem ? Már pedig a gondolkozástant a ke-
reszténység soha sem szorította háttérbe : sőt a középkor is-
koláiban még előszeretettel is miveltetett." 

„A szellemi élet jelenségeinek megértése, nagy fontos-
ságú. Az ember erkölcsi becse egészen, ideigleni jólléte pe-
dig nagy részben a saját részvéte s igyekezete által kisze-
melt tárgyak megválasztásától függ. Ezen eldöntő választás-
nál saját felfogásai, s érzelmi elhatározásai működnek közre, 
s mindkettőnek befolyása kölcsönösen hat egymásra. Vala-
melly tárgy felfogásának módja különféle kedélyállapotokat 

idéz elő , s az uralkodóvá lett kedélyállapot a felfogásnak bi-
zonyos irányt ád. Mindez a népek- és államokra nézve nem 
kevésbbé fontos, mint egyeseket illetőleg : a mélyebben 
gondolkodók erről soha sem kételkedtek ; de most annak 
is feltolja magát ez eszme, ki szeret a fölületen megnyu-
godni. A mesterség, az emberi felfogásokat és kedélyirá-
nyokat politikai eszközül használni, tökéletességig vitt 
müértéssel gyakoroltatik. Eredményei részint máris előt-
tünk kitárvák, részint pedig ama földalatti dörgés tova-
hullámzásában jelentkeznek, melly az európai rend épülete 
alatt vonul végig. Azonban a szenvedélyek kitörni készülő 
lángjai szintúgy, valamint az Aetnában fellobogók, a Minden-
ható keze által fékeztetnek. E fontos térre az emberi vizsgáló-
dás teljes joggal tar t igényt. Senki sem tiltja meg neki, a 
szellemélet működéseit alapokaikra vinni vissza, s ez által 
azok föltételeit és összefüggését föltárni. De a milly lehetet-
len, a földgolyót a mindenséggeli összefüggésen kivül gondol-
ni , mellyben az körútját megfutja: szintolly lehetetlen az 
embert is megfogni Isten nélkül. A religio szintolly kétségbe-
vonhatlan, mint rendületlen tény : melly azonban megfejtését 
csak a kereszténységben találja. E minden nyomon visszatérő, 
kiirthatatlan utalás egy földöntúli hatalomra, az erkölcsi szük-
ségnek ezen nyomása, melly nélkül a világ szenny- és romba 
dőlve veszne el, s mellyre még az azt tagadók is, saját ügyük-
ben folytonosan hivatkoznak , kimagyarázhatlan marad az ér-
telemnek , s épen azért a legdurvább visszaélések-, és eszte-
lenebb félremagyarázásoknak esnék zsákmányul, ha csak Is-
ten-, és a szeretet törvényében nem lelné föl az ember a talány 
feloldását. Az értelemnek keresztényinek kell lennie : vagy 
pedig magával jóltehetetlenül, mint egy előtte bezárt könyv 
előtt, fog a szellemélet legkétségtelenebb és hatalmasabb té-
nyei előtt ott állni. Illyesmit tűzhet ki magának az előítélet, a 
szenvedély, a tervszerű felforgatás, czélul : de a tudomány 
soha sem." 

„És itt állunk ama határoknál, mellyek közt a ker. meg-
győződés nem hágy magával alkudozni, s a nélkül, hogy ön-
magát és az emberiséget elárulja, nem is hagyhat. 0 nem 
mondhatja azt, hogy : nem létezik semmi igazság; nem mond-
ha t ja : az igazság, és ennek ellenkezője egyenjogúak ; azt sem 
mondhatja: az igazságot mellőzni fogjuk mindaddig, mig majd 
nem fog senkinek alkalmatlanságot okozni. Akár viseli tehát 
a tévely a tudomány öltönyét, akár nem : a kereszténység őre, 
a kath. egyház, a világitó lámpát tart ja szemébe, mellyet a 
magasabb világosság sugara gyújtott 'meg; és könnyű győze-
delmet viv ki, ha az előitélet nem olvadt a vak vágyakkal 
össze, s nem dühöng ennélfogva mint vak természeterő. Mert 
odáig jutottunk. Napjaink keresztényellenies folyamárja sem-
mi becsületes, nyugodt vizsgálódásba sem bocsátkozik. A ke-
reszténynek szemrehányást csinál belőle, hogy meggyőződé-
sét a föltétlen bizonyosság öntudata kiséri : mégis ő maga, föl-
tevéseit, melly ekre szorul, akkép ál l i t jaföl , mint maguktól 
értett bizonyos igazságokat ; és mindenre, ki kétséget mer 
azok ellen emelni, mint valamelly képmutató-, gyenge fejű-, 
vagy rajongóra kimondja a kárhoztatást ; ámbátor még min-
den kísérlet, a kötelességet és jogot Isten nélkül alapitani 
meg, elméletileg esztelenségnek bizonyult be , gyakorlatilag 
pedig vérengzés- és romokra vezetett : miért is azonnal ismét 
oldalfordulatot tőnek , és a nélkül, hogy alaptételöket elvet-



214 

nék, a következtetéseket a későbbi használatig eltagadták" 
(Folyt, köv.) 

OLASZORSZAG. A romagnai átalános szavazás ered-
ményét, sardiniai kútfők után, mart. 14-ikeig, akkép adják elő, 
hogy a Sardiniába kebeleztetést 200,659 kérte ; mig önálló 
királyság mellett csak 244 szavazott. Es igy az alakoskodó já-
ték be volna fejezve. Sardinia kormánya örömjelek közt hir-
deti kivivott diadalát; ágyú-, és harangszó adja tudtul a nép-
nek, a törvényes hatalom és jog bukását: s mivel a milanói 
főtemplom harangjai nem akartak az égbe kiáltó igazságta-
lanság fölött örülni, a nép berontott a templomba, s erővel 
kiharangozta a legitimitás halálát. Milly uton gyűjtötte össze a 
kormány a neki, s czéljainak kedvező eredmény elérésére szük-
séges többséget, természetesen most még nem tudhatni: csu-
pán gyanithatják a francziaországi, hírlapokban is fölemiitett 
botrányos körülmények ismerői. Csak minap közölték ugyanis 
a lapok egyik megyei főnök követválasztási utasítását, melly 
szerint a hatóság gondoskodott róla, hogy az ellenpárt hívei 
még csak szavazati jegyeket se kaphassanak. S amiFranczia-
országban megtörténhetik, azt a terrorismus korszakát élő, 
forradalom dúlta Olaszhonban sokszoros mértékben űzhetni ; 

mint űzik is a hatalom kezelői Mert hogy ehhez nem csupán 
a mesterek és tanítók, hanem a tanulékony olasz hazafiak is 
értenek már, többi között a ,Pester Lloyd' által is közlött eme 
sorok bizonyítják, Florenczből, mart. 12-dikéről: „Mi e napon 
kellemetlenül felötlött, azon egy volt" (csak ?), „hogy sehol 
sem osztattak ki, vagy áruitattak annexio-ellenes szavazati 
jegyek." (Ha még külön államra sem volt szabad, és lehetséges 
Florenczben szavazni, mikép lehetett volna Romagnában, 
nem is csupán e l s z a k a d t külön ország, hanem a mellett 
szavazni, hogy a tartomány térjen a törvényes hatalom, tud-
nillik a sz.-szék uralma alá vissza?) „Persze hogy egyetlen 
utczai suhancz sem birt volna azon bátorsággal, de meg aka-
rata sem volt" (már tudnillik az utczai suhanczoknak) „illyest 
árulni. Egész Florenczben nem találtatott nyomdász, ki illy 
jegyeket nyomasson. Azon separatisticus szavazati jegyek is, 
mellyek a választási medenczében találtatni fognak , hihető-
leg egyig í r o t t a k lesznek ; ha csak az e párthoz tartozók 
valahol egész gyorsasággal külön sajtót nem állítottak föl. 
Pistojában egy nyomdász elvállalta ugyan a separatisták eb-
beli megbizását; de az elméncz (!) ,Regno separate' (külön 
állam) helyet t , ,Legno preparato'-t (kész a fát) szede-
tett." Illy gyengéd elménczségek szerzői természetesen nagy 
tért engednek a s z a b a d nyilatkozatnak egy olly terro-
risált nép, és gyilokkal fenyegetődző clubb köz t , melly 
Garibaldira részint félelem-, részint az övével egyező párt-
érdekből hallgat Különben, ha csakugyan senki sem ta-
láltatnék is egész Romagnában , ki a sz.-szék jogai mellett 
szavazni akarna, ez IX. Pius ellen mit sem bizonyítana; 
hanem csak az elvakultság és átalános romlottság jeleül te-
kintethetnék , mellybe e szerencsétlen, s az őt meglátogató 
pápának még csak pár év előtt is olly örömteljesen hódoló 
tartomány sülyedt. Tudjuk, milly választásra képes az elámí-
tot t nép még akkor is , midőn az őt megszabadító isteni jólte-
vőjével egy lator , egy Barabbás áll szemközt. A jog és igaz-
ság nem függ az azt el-, vagy nem fogadó emberek többségétől 

— Turini, mart 18-án kelt tudósítások szerint, Victor-
Emanuel, az ekkép nyert tartományok miatt hozzá intézett 

szerencsekivánatok-, és hódolati nyilatkozatokra azt feleié, 
hogy: „midőn Romagnát is régi birtokaihoz csatolja, melly 
magát a pápai uralom alól már előbb kivonta, ezzel, ugy hi-
szi, legkevésbbé sem sérti az egyház feje iránti élénk, hódoló 
tiszteletet. (!) 0 kész a pápa legfőbb hatalmának gyakorlatához 
szükséges függetlenséget védeni, udvara fényének emelésé-
hez járulni, és souveraine hatalmának hódolni" (W. Z.) 
Victor - Emanuel nyilatkozatától múltkor értelmi tekintetben 
tagadták meg Romában az ,egészséget'; valljon mit monda-
nak , mit kell mondaniok erkölcsi szempontból e gúnyra ? Is-
ten nem enged az igazságból büntetetlenül csúfot űzetni. „No-
lite errare : Deus non irridetur." (Galat. 6, 7.) 

— Az olasz felforgatás barátjai nem mulaszták el annak 
idejében (mig tudnillik szükségök volt ezzel is ámitani a né-
pet) , a clerus ,hazafias' érzelmeire hivatkozni, s az általa ta* 
nusitott rokonszenvből bizonyítani be a forradalmi ügy igaz-
ságát , s a sz.-szék követeléseinek alaptalanságát : most azon-
ban már másképen szólnak. Nem régen még püspökök neve 
alatt is közöltettek a pápai uralom ellen intézett nyilatkoza-
tok : most pedig a bergamoi tartomány-igazgatóság következő 
rendeletet ad ki : „A clericalis ellentállás a nemzeti kormány 
ellenében olly mértékben növekszik , hogy a kormány fölhiva 
érzi magát, ezen, egészen önző cast-szellem működései ellen 
föllépni. A kormány ennélfogva nem ajánlhatja eléggé hiva-
talnokai buzgalma- s honszeretetének, hogy a papságot , és 
vele tartókat őrszemmel kisérjék; miszerint ármányait kijátsz-
hassák, és rajtakapatás esetében, a nemzeti érdekek és füg-
getlenség kárára intézett gyalázatos törekvéseiket, a törvé-
nyek erejével fenyíthessék—" 

FRANCZIAORSZÁG. Möns. Dupanloup orleansi püs-
pököt a ,Siècle' szerkesztősége, és Rousseau örökösei, azon 
állítólagos bántalmak miatt, mellyekkel az ismeretes vita fo-
lyamában , a sz. szék jogainak védelmére irt czikkekben, a 
buzgó főpap által illettettek, pörbeidézték. E pör a bevádolt, 
és törvényszék elé vont főpap fölmentésével fejeztetett be. A 
lángbuzgalmu franczia clerus-, és dicső vezetőire hárittatni 
akart becstelenség azokra szállott vissza, kik az egyház, és 
megtámadott feje ellen szórt rágalmakat, még az önvédelem 
jogával élő ártatlan félnek elitélésével is tetézni akarták. Ez 
úttal a vakmerő igazságtalanság rosszul számitott Franczia-
országban. Mart. 15-én kezdetett meg ez ügyben a párisi fö-
lebbezési törvényszék előtt a tárgyalás, mint könnyen kép-
zelhető , az egész mivelt közönség roppant részvéte által ki-
sérve. A ,Siècle' ügyvéde, Senard emelt először szót ; e lap 
jóakaratára hivatkozván a clerus és vádolt püspök irányában 
(mert nekik jóakarat, egy pár hízelgő szó is, mellyet csalétkül 
használnak a rövidlátók megvesztegetésére, s eltakarására 
azon méregnek, melly a hit és egyház megölésére ügyes ke-
zekkel kevertetik) : mellyet azonban Berryer , a püspök vé-
dője, diadalmasan czáfolt meg ; kimutatva, mikép a nevezett 
lap nem csak semmi jóakaratot nem tanúsított a Dupanloup 
által képviselt ügy, és főpapi személyek iránt, hanem inkább 
guny tárgyává igyekezett őket tenni. Különben itt nem egyedül 
Dupanloup ur személye forog fön. Az orleansi püspök, mondá 
a szónok, ez ügyben nem áll egyedül. Ha ő a pápa világi 
uralmát, mint a hit érdekében szükségest védte; ha kimondta, 
mikép Istennek a földöni helytartója nem vettethetik alá más 
uralkodóknak, nem csak a kath. lélekismeretének szabadsága, 
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hanem a végett is , hogy az egyház mindenkorra föntarthassa 
a népek javára felhasznált befolyását ; ha az orleansi püspök 
e fontos kérdésben a sz. szék jogainak védője gyanánt lépett 
föl : ugy ennek nem a z az oka, mert Romából,megtérve' jö t t 
vissza, hanem mert érzelmei az egész franczia clerus meg-
győződését fejezék ki. Nincs egy is a franczia főpapok közül, 
ki tökéletes beleegyezését nyíltan ki ne fejezte volna. Miért is 
a vádoltban az összes episcopatustlátja maga előtt a törvény-
szék. Ezután szerencsét kivánva a szónok a püspöknek erő-
teljes föllépéseért, ama nagyszerű mozgalmat vázolja, melly-
be az egész kath. világ jöt t a legújabb események szemléle-
tére. Mellőzi a kormány politikáját, melly az államok felda-
rabolásának jogát hirdeti : az egyes államrésznek azon jogát, 
mellynél fogva ,szabadon elszakithatja magát az egésztől, hogy 
a legalacsonyabb és visszataszitóbb módon csatlakozhassék 
egy más rész-, más töredék-, más, népszeszély választotta 
önkényes szövetséghez.' 0 is szereti, tevé hozzá, a szabadsá-
got. Épen a szabadság az, mellyet most is véd. De a szabad-
ság szelleme kétféle. ,Egyik bír saját joga-és méltóságának, 
de a mások jogai iránti tiszteletnek is érzetével, az ünnepé-
lyes köteleztetéseket és szerzett jogokat becsülve. De minő 
ama szabadság, mellyet ti szemeink előtt feltüntettek ? Le-
het-e lealacsonyitóbb valami, mint a ti doctrinátok ? Szerző-
dések , köteleztetések, birtok, ünnepélyesen adott szó, semmi 
sem marad már sértetlenül, nincs semmi szent többé. Mi fog 
ezentúl szabályozóul szolgálni az értelemnek, miben találand 
fékre az egyéni akarat, lia a szerződések , kötelességek, ígé-
retek lábbal tapodtatnak , s egyedül az erőszak lép előtérbe ? 
Ekkor a nyers erő fog az egyedüli zsinórmérték, az egyedüli 
jog lenni. És ez azon szabadság, mellyel ti minket megaján-
dékoztok ! Oh én utálattal fordulok el e szabadságotoktól, és 
szeretem az enyimet, azt, mellyért egész életem folyta alatt 
küzdöttem , mellyet mindenkor védtem, valamint a királyok 
ellen, kiket szerettem, ugy azok ellen is, kiknek hatalmától 
féltem, a köztársaság és pártok ellen ; mint azok ellen is, kik-
nek rettentő hatalma a szabadság utolsó menhelyét is ve-
szélylyel fenyegette.' A legválogatottabb és előkelőbb, magá-
nak az udvarnak tagjaiból álló hallgatóságot élénk helyeslésre 
ragadó eme szavak után , az ügy, melly még más napokon is 
tárgyaltatott , el vala döntve. A vádlott fölmentetett ; a Rá-
galmazók' pedig a pörköltségben is elmarasztaltattak. (Mert 
ha Dupanloup nem ,rágalmazó', mit a ,Siècle' bíróilag kimon-
datni kívánt, ugy természetesen ők azok, kiket a püspök il-
lyenekül bélyegzett.) 

I R O D A L O M . 
,DER HEILIGE EHESTAND, mit besonderer Rücksicht auf 

Erziehung und gemischte Ehen. Zehn Predigten von Tous-
saint J a n s s e n , Pastor in Wildenrath. Mit Genehmigung 
des Erzbischöflichen General-Vicariats zu Köln. Mainz, 
I860.' N. 8-r. VIII., és 226.1. 

E füzet tartalmát az élet legkomolyabb és befolyásosabb 
tényezőjének, a házasság szentségének, tíz egyházi beszéd-
ben kimerített tárgyalása képezi ; mellyekben sz. szól a házasság 
méltósága, s ennek megszentségtelenitése, a házas-társak kö-
telességei, különösen a gyermekek nevelése, tanítása, és a 

szülőknek ezt illetőleg szükséges tekintélye, ugy a nevelésbeni 
hibák felől ; tovább a házasságra-lépéshez megkívántató kellé-
kek, és készület, ugy szinte vegyes-házasságok felől; végre a 
házasság fönséges előképéről, vagyis Krisztus Jézusnak egy-
házáhozi titkos, végetlen szeretetéről, melly keserű kínszen-
vedése-, és halálában nyilvánult. Szerzőt hosszú tapasztalás, 
és az emberi nyomorok egyik főbb okának kiismerése képesi-
ték e végetlen fontosságú napi-kérdésnek alapos tárgyalására; 
de a r ra , hogy vele a sajtó utján is világ elé lépjen, egyedül 
az embertársainak boldogságát szivén viselő szeretet birta. Ki 
a családok boldogságát aláásó kereszténytelenség pusztitásait 
részvét-, és segíteni kivánó kötelességérzettel nézi, az figye-
lemmel fogja olvasni e több évi vizsgálat és elmélkedés gyü-
mölcsét , és áldani fogja a regisi sz. Ferencz-, és sz. Vincze-
társulatok üdvös működését Belgium- és Francziaországban, 
melly a társadalmat megmételyező rosszak gyökerének fölfe-
dezését , és orvoslását közrészvét tárgyává tette. Mert hogy 
ez az orvoslás szükségességének belátása mellett, a segély-
hozást is siettetendi, kétséget nem szenved. Az igazságot 
csak hallani kell, és megérteni : kétségkívül fognak lelkesült 
hivei mindenkor találtatni, kik azt gyakorlatba is tenni, éltök 
feladatául tekintendik. „Tudatlanság és értetlenség", mondja 
szerző, beszédeinek elsejében, „egyik leggonoszabb kútforrása 
számtalan rosszak-, és súlyos vétségeknek a világon : főleg, 
ha a tudatlanság nagyfontosságú ügyek, vagy épen állapoti s 
hivatási kötelességek körül forog. Különösen, és legsajátabb 
értelemben kell ezt mondani a házasságról, és házas-életről. 
Mert valóban ritkán nagyobb a tudatlanság, fontosabb az 
ügy, és terhesebbek a kötelességek, mint épen itt. I t t ural-
kodik a legnagyobb tudatlanság : mivel az emberek ez álla-
potba rendszerint a nélkül lépnek, hogy igazán tudnák, mit 
akarnak, és mi a teendőjök ; a nélkül, hogy magát ez állapotot, 
annak végczélját, és kötelességeit értenék. Legtöbben élnek 
ez állapotban, s vétenek a legfőbb pontokra nézve, és — nem 
tudják, sokszor egész életök folyta alatt sem tanulják meg. 
I t t a legnagyszerűbb mérvű hivatási kötelességek felől 
van szó : mivel az emberek legnagyobb része ez állapotot vá-
lasztja magának A házasság nagy és fontos dolog a szülők-, 

és gyermekekre, fontos egyes családok-, és egész községekre, 
az egész egyház-, és államra nézve. Ez az élet faiskolája, a 
fejlődés, az emberi-nem fönmaradása- és szaporodásának, és 
mindannak föltétele, mi az emberiségben nagyszerű : legyen 
az a hit és hitetlenség, isteni félelem és istentelenség, erény, 
vagy bün, gazdagság, vagy szegénység, becsület, és gyalázat 
értelmében. A házas-élettől függ némileg minden, szerencse 
és szerencsétlenség, menny, vagy pokol, nem egyedül néhány 
kevesek-, hanem sokakra, ha nem is mindenekre nézve." Va-
lóban a tárgy elég fontos, hogy e ,predikácziókat', daczára 
minden előítélet- és elfogultságnak, azok is, sőt épen azok 
meghallgassák, kik predikácziókra nem járnak. 

KÖNYVHIRDETÉSEK. 
Megjelent, és a Szent-István-Társulat ügynöki hivatalában 
(Pesten, Lipótutcza, 8. sz.) megszerezhető (a társulati tagok 

évi illeték fejében kapják) : 
,A BÖLCSÉSZET LÉNYEGE- ÉS FELADATÁRÓL. Akadé-

miai székfoglaló beszédül felolvasta április 18-án 1859-ben, 
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S o m o g y i Károly. (Kiadja a Szent-István-Társulat.) Pest, 
1859.' 8-r. 83.1. 

,A MATERIALISMUS HATÁSAIRÓL. Székfoglaló beszéd. 
Mondotta a magyar tudományos Akadémia gyűlésén jul. 
11-én 1859-ben G r e g u s s Ágost. Kiadta a Szent-István-
Társulat. Pes t , 1859.' 8-r. 32. 1. 

,A SZ.-ISTVÁN-TÁRSULAT JEGYZŐ- ÉS NÉVKÖNYVE 
1859-re. Pes t , I860.' 8-r. 201.1. 

F i g y e l m e z t e t é s . 

A Szent-István-Társulat az ,Egyetemes magyar Encyclo-
paedia' első kötetéből példányokkal még mindig szolgálhat ; 
a tagul belépni szándékozók tehát azt még mindig megkap-
hatják, ha az 1859-iki tagdijt is (3 fr t 15 kr. a. é.) lefizetik. A 
példányok elfogyása esetére, a társulat második kiadásról fog 
gondoskodni, hogy az uj belépőknek mindig teljes példányok-
kal szolgálhasson. Ugyanez értetik a ,Szentek Életé'-ről is. 

C a n t u Caesar Világtörténelme, miként a már eddig 
magyar forditásban megjelent kötetekből is látható, mind 
alapos rendszer, mind szellemdus felfogás, mind pedig az 
emberi tudás minden aganak targyalasa tekintetebol, maga 
nemében páratlan mü, s az emberi ész és miveltség kifejlő-
dési történetének méltán nevezhető. Jelessége mellett eléggé 
tanúskodik nem csak azon körülmény, hogy az eredetiben, 
daczára nagy terjedelmének, Turinban már n y o l c z a d i k 
kiadást ért : hanem azon ritka kitüntetés is , mellyre a legmi-
veltebb európai nemzetek, francziák, spanyolok és németek, 
sőt maguk az angolok részéről is az által érdemesittetett, 
hogy e terjedelmes miinek saját nyelvökre áttételét irodal-
mukra nézve korszükségnek ismerték. E nagyszerű műnek 
közrebocsátásával a Szent-István-Társulat a magyar irodalmat 
gazdagítani kívánván, annak magyar nyelveni kiadását pár év 
előtt valósággal meg is indította; s eddigelé két évi, 172 ívre 
terjedő folyamat máris közkézen forog. A h a r m a d i k évi fo-
lyamat, nevezetesen a 36—40 ivnyi Vl-ik könyv jövő májushó 
elején, a 90 ivet kiegészítő többi rész pedig folyó év végével fog 
megjelenni. Miért is teljes tisztelettel fölkéretnek valamint az 
eddigi t. cz. előfizetők, kik az első két évi folyamatot bírják, 
előfizetéseik megújítására, ugy szintén az e müvet újból meg-
szerezni szándékozók , az előfizetők közé leendő beiratásra, 
vagy a Szent-István-Társulat ügynöki hivatalánál (Pes t , Li-
pót-utcza, 8. sz. a.), vagy a társulat vidéki tiszteleti tagjainál. 
Ha a társulatnak e nagyfontosságú vállalata a tisztelt közön-
ség részéről növekedő részvét-, s lelkes pártolással találko-
zandik : miután az I. kötet már elfogyott, egy m á s o d i k 
k i a d á s iránt azonnal intézkedés fog tétetni, hogy az ujabb 
aláírók is az összes műnek birtokába juthassanak. Előfizetési 
díj a h a r m a d i k évi, szintén 90 ivre terjedendő folyamatra 
3 fr t 15 kr. a. é r t . ; az e l s ő és m á s o d i k évi folyamat meg-
rendelhető ugyanezen előfizetési áron, vagyis összesen 6 f r t 
s 30 krért a. ért. 

Megjelent és kapható P f e i f e r Ferdinand (ezelőtt Emich 
Gusztáv) nemzeti könyvkereskedésében (Servitatér sarkán, a 

,fehérhajó'-val szemközt) : 
^LEBENSBILDER. Ernste und heitere Erzählungen von 

Adolph K o 1 p i n g , Domvicar und Praeses des kath. Ge-
sellen-Vereins zu Köln. (Separatausgabe aus Jahrgängen 
des ,Kalenders für das Volk.') Mit zahlreichen Illustratio-
nen. Köln, I860.' K 8-r. 150, 155, 151 és 143 1. 

,DIE REVOLUTION UNSERER TAGE. Ein freimüthiges 
Wort. Regensburg, I860.' N. 8-r. 45. 1. 

ELÓFIZETESI HIRDETÉS. 
Az alulirt szerkesztőség tisztelettel jelenti a „Religio" 

t. olvasóinak, hogy az „Idők Tanuja" czimü, kath.-szellemü 
polit, és tudományos napi lapra következőleg fogadtatnak az 
előfizetések : a p r i l - j u n i u s i 3 hónapra 4 í r t jával , a p r i l-
s e p t e m b e r i 6 hónapra 8 írt jával, a p r i l - d e c e m b e r i 
9 hónapra 12 írtjával a. é. 

Azt is örömmel jelentheti az alulirt szerkesztőség már 
most, hogy a folyvást növekedett részvét, mellynek folytán 
az „Idők Tanujá"-nak összes példányai elkeltek, lehetővé 
teszi, hogy az „Idők Tanuja" már a II. félévben az eddiginél 
jóval nagyobb iven, s igy béltartalmában is nevezetesen gya-
rapodva jelenhessék meg. 

Az előfizetési összegeket Pestre, az „Idők Tanuja szer-
kesztőségéhez" czimezve s bérmentve kérjük beküldetni. 

Pes t , mart. 18-án, 1860. 
Az „Idöh Tanuja''' szerkesztősége. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

Pestről B. J., kővetkező jeligével : ,Dominus pars haereditatis meae 
et calicis mei j tu es , cjui restitues liaereditatem meam mihi4 

(Ps. 15, 5.) 5 frt a. é. 
Nt. P a l l o s János , ivánczi plébános ur, illy jel-

szóval : ,Tunc Sancta Eeelesia valentius in veri-
tate reficitur , quum ardentius pro veritate fa-
tigatur' . . 1 cs. arany. 

Nt. M o l n á r Pál, körmendi káplán ur : ,Nec por-
táé inferi'jelszóval . . . . 5 frt a. é. 

„ S á g h y László, nádasdi plébános ur (Vas me-
gyéb.) , illy jelmondattal : ,Q,uare fremuerunt 
gentes adversus Dominum , et meditati sunt 
inania' ? 2 dar. kétfrtos r. ezüst tall., és 2 dar. egyfrtos r. e. tallér. 

Pécsről nt. M e n d 1 i k Ágoston ur, illy jelszóval : 
,Reges terrae et principes convenerunt in unum 
adversus Dominum , et adversus Christum 
e i u s . . . . Ipse vero irridebit eos' . . . 10 frt a. é. 

Putnokról, e jeligével : ,Semmi fegyvernek, melly 
ellened készült, előmenetele nem lesz' (Isai. 
54.) : nt. P e r j e s s y Endre, putnoki plébános ur 1 cs. arany. 

Nt. B o d n á r Antal, putnoki káplán ur . . 1 ezüst tallér. 
T. cz. M i r i o v s z k y László, putnoki kántorta-

nító ur . . . . . . . 1 ezüst rubel. 
„ „ K u b a n t s i k Ignácz, putnoki segédtanító '/4 ezüst tallér. 
„ „ H o l c z m a n n János, putnoki polgár . 2 frt. a. é. 
„ „ B é m István, putnoki templomgondnok 1 „ „ „ 
„ „ C s i z s e k Sándor, pintér-mester . . 1 ezüst húszas. 

Málé fiók-egyházi község kivei . . . . 3 frt 20 kr. a. é. 
A Pest lipótvárosi templom építésére : 

Nt. P a l l o s János, ivánczi plébános ur . . 2 frt 50 kr. a. é. 
A sz. István tiszteletére emeltetendő oltárra : 

Nt. P a l l o s János, ivánczi plébános ur . . 2 frt 50 kr. a. é. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Martius 24. 24. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, © IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel ó frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. ausfr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s i'esten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületéhen). 

T a r t a l o m : Vidéki észrevételek. — E g y h á z i tu -
d ó s i t á s o k : Magyarország-, Erdély-, Austria- és Német-
országból. 

Vidéki észrevételek *). 
Más eseteknél is előfordul, hogy a ba j , a csa-

pás , ritkán szokott magánosan járni Most, mi-
dőn egy részről majdnem minden társaságban, hol 
protestánsokká! találkozik a kath. pap (mire pedig 

*) Ez észrevételeket, mellyek közül egy részt juttatha-
tunk csak ez úttal köztudomásra, a következő sorok kísére-
tében vet tük: „Minden áron felhívom, az e vidéki papság 
közkívánata után , t szerkesztő u r , vagy bárki más szakava-
tott figyelmét, és tollát a ,Protestáns egyházi és iskolai lap'-
ban időszakonkint megjelenni szokott, és catholicismus ellen 
szórt temérdek féktelenségek megrovására : mivel nem csak 
az általam bonczkés alá vett egyetlen czikk olly kihivólag 
sértegető ; de illyen volt az említett lap mult évi 44-dik szá-
mában ,Kazinczy százados emlékét' rajzoló, illyen a f. évi 
3-, és 4-dik számbani, egyetemes protestáns papságot ter-
vező czikk is," stb. Nem akarván azon gyanúba esni, mintha 
az igazságnak bármelly oldalróli megtámadtatását közönyö-
sen tudnók venni, közöljük a beküldött czikktöredéket: annyit 
azonban mentségül megjegyzendőnek vélünk, hogy mi a ,Prot, 
egyh. és isk. lap'-pal sokat törődni, valóban nem tartottuk 
érdemesnek. Most, midőn a catholicismusra nézve olly roppant 
horderejű, s világrázkódtató események kötik le a hivő figyel-
mét, vajmi csekély érdekű lehet egy illy, a kath. egyház iránt 
táplált előitéletei- s gyűlöletéről ismeretes lapnak e, vagy amaz 
állítása. Kik tőle méltányosságot vártak , jó, ha csalódásukat 
idején bevallják : mi azt, hogy a kath. egyház és sz. hite iránt 
igazságos legyen, mindig óhajtottuk ugyan, de reményleni 
soha sem tudtuk. Megütközésre tehát okot sem a t. czikkiró 
által megrótt nem-uj kikelesekben , sem más, talán még epé-
sebb passusokban nem találunk. Mindeze lap irányával régóta 
öszhangzik ; azon időtől fogva tudnillik , midőn keletkezett : 
mivel az ellene irt czáfolatok, a ,Religio és Nevelés' hasáb-
jain, egészen annak eredetéig mennek vissza. Mi azt tartjuk, 
hogy e lap a kath. olvasó-közönségre nézve megszűnt vesze-
delmes lenni: azért nem kisérjük tartalmát figyelemmel. Azon-
ban kivételnek mindenütt van helye : s itt az illyennek annál 
örömestebb engedünk té r t , minél örvendetesebb az egyéb-
bel elfoglaltnak mások kisegitő fáradsága, mellyel a min-
dent közvetlenül látni s olvasni nem képes, őrködő szeme-
ket pótolni sziveskednek. S z e r k . 

nekünk mindennapi alkalmunk van), a mult évi Sep-
tember 1-i pátensre vonatkozólag a magyarországi 
,derék' katholikusok szép részvéte, remek toleran-
tiája dicsértetik *) ; midőn némelly lapok által már 
minden vallásfelekezet egybeolvasztása **), minden 
vallásügyi rágalom, és gyűlölet megszűnése énekel-
tetik mégis másrészről a protestáns firmáju sajtó 
alól épen ez időszakban látunk ol ly, kath. érzületet 
sértő czikkeket kikerülni, mellyek miatt kénytelen 
minden jobb érzésű szunnyadozásából fölébredni; s 
hálát adni a Magasságbelinek, h o g y , talán épen jó-
kor , a ,Religio' egyházi lapunk, a szűkebb korlátok 
közül kibontakozván, e tekintetben is szabadabban 
fog szólhatni a kath. egyház ellen szórt, és szórandó 
rágalmak megczáfdlásahoz. A .Religio' ez évi számai-
ban , talán a lap uj szervezése körüli teendők, és sok 
közlendők halmaza miatt, ezt tüzetesen, és hosszas-
ban tárgyaltatni még nem lá t tuk: pedig eszempont-
ból már most lehetetlen t. szerkesztő ur figyelmét 
föl nem hívni a mult évi ,Protestáns egyházi és is-
kolai lap' dec. 27 iki számában ,Bibliaterjesztő tár-
sulatok' cziru alatt megjelent, és a catholicismus el-
len temérdek sértegetésekkel telt előczikkre; melly-
nek kivonatát is ideiktatni szükségesnek látszik az-
ér t , hogy mindenki lássa, mikép nem csekélység ád 

*) M é g csak n é h á n y n a p e l ő t t is v o l t a l k a l m u n k e g y t o -
rnai kath . p l é b á n o s ' t e t t e f e lő l e k k é p e m l é k e z ő hír lapi c z ikke t 
o l v a s n i , m e l l y n é l f o g v a az a k ö z s é g t a n á c s b a i m e g v á l a s z t a t á s t 
c sak azon e s e t r e v o l t h a j l a n d ó (!) e l f o g a d n i , h a a m á s v a l l á s -
f e l e k e z e t ü e k f ő n ö k e i is k é p v i s e l ö k ü l v á l a s z t a t n a k . ( , P e s t e r 
L l o y d . ' N r . 6 7 . ) S z e r k . 

**) E r r e n é z v e , az i l ly é r t e l e m b e n v é t k e s r e m é n y e k e t t á p -
lá lóknak j ó l e s z a b é c s i b ibornok-érsek f o n t o s szava iró l , m e l y -
l y e k e t é p e n mai s z á m u n k h o z , k o m o l y a n e l m é l k e d n i V a l ó d i 
e g y e s s é g csak az i g a z s á g b a n l e h e t : s v a l l j o n azt , é s e g é s z e n 
f o g j a - e a z t m i n d e n f e l e k e z e t a m a k ö z ö s h i t tárába v i n n i ? 
„ S o h e g t d e r F r i e d e n n i c h t d a r i n , d a s s m a n d i e R e l i g i o -
n e n r.u v e r m e n g e n s u c h t , s o n d e r n dar in , d a s s m a n s ie a u s -
e i n a n d e r ha l t ." Ss^erk . 

3 *) T a l á n azok á l t a l , kik s z e r e t n é n e k e g y ak lo t ( h o l & 
b á r á n y o k is k é n y s z e r ü l j e n e k a k é s z p r é d á r a l e s ő farkasokka l , 
e z e k é r d e k é b e n , t a l á l k o z n i ) : d e p á s z t o r n é l k ü l , ki e sa já t -
s á g o s n y á j f ö l ö t t ő r k ö d j é k , a b á r á n y o k e l ő r e l á t h a t ó m e t a m o r -
p h o s i s á t l e g a l á b b e g y i d e i g k é s l e l t e t v e . S z e r k . 
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okot a kath. érzelmek folgerjedésére. Az idézett czikk 
menete következő : 

„A protestantismus feladata s kötelessége, elő-
lobogtatni a haladás zászlóját, terjeszteni a világos-
ságot , országot épitni a lelki szabadságnak. Vége 
felé közeleg az év, illő, hogy számot adjunk önma-
gunknak: valljon megfeleltünk-e feladatunknak, hí-
ven teljesitettük-e kötelességünket, v i l á g o s s á g o t 
t e r j e s z t e t t ü n k - e o t t , h o l s ö t é t s é g b o r o n -
g o t t ; valljon útba igazitottuk-e a t é v e l y g ő t , 
vagy hagytuk bolyongni a bün után ; hiven keres-
kedtünk és sáfárkodtunk-e a reánk bizott talentu-
mokkal, vagy elástuk azokat? Ezekről kell a pro-
testantismusnak minden év végén számot adnia : hogy 
megítélhesse, valljon méltó volt-e nevére"? — E szép 
előszónak, felfogásunk szerint, az utóbb következők 
miatt csak ugy van határozott értelme, ha Krisztus 
zászlója, mellyet a kath. anyaszentegyház legfönsé-
gesebb értelemben hisz kezében tartani, csak a hát-
ramaradás, setétség, és lelki zsarnokság zászlójának 
tekintetik. Milly remek találékonyság ez Boross Mi-
hály úrtól! Pedig ugy hiszszük, neki is tudnia kel-
lene, mikép az angol bibliából sincsenek eddig még 
egészen kiküszöbölve Krisztus urunk ama szavai: 
„Én v a g y o k a v i l á g v i l á g o s s á g a ; a k i en-
g e m k ö v e t , az n e m j á r s e t é t s é g b e n , ha-
n e m az é l e t v i l á g o s s á g a l e s z ő n á l a " (Jan. 
8 , 12.); s hogy épen illy értelemben mondta aposto-
lainak: „Ti v a g y t o k a v i l á g v i l á g o s s á g a " 
(Mát. 5 , 14.); az ezek által képezett kath. anya-
szentegyháznak pedig, hogy : a k i e z t n e m h a l l -
g a t j a , „ o l l y a n , m i n t a p o g á n y és p u b l i -
c a n u s " (Mát. 18, 17.). „Az evangyeliomi világos-
ság terjesztésében leghatalmasabb tényező az angol 
bibliai társulat," mondja tovább B. M. ur, „mellynek 
jóltévő karja kihat a világ m i n d e n z u g á b a , h o l 
c s a k l e l k i s e t é t s é g b e n t é v e l y g ő k e t é r e z 
stb. A társulat tevékenysége olly gondolatokat kelt, 
mellyek mind saját jóllétünkre, m i n d az I s t e n 
i g é j é n e k e l e s e t t embertársaink milliói között 
való elterjesztésére olly nagy befolyást gyakorol . . . 
A protestantismus minden egyes működését figye-
lemmel kisérni, és arról egyes embernek számot ad-
ni teljes lehetetlen; a többit tegyék mások, én csak 
a bibiiaterjesztő társulat működését fogom rajzolni." 
Vizsgáljuk, és lássuk mi is katholikusok, az angol 
bibliai társulat áltaf terjesztett világosságot: men-
nyei-e az , vagy csak szemkápráztató angol ,gas'? 
Szóljunk mi is az e társulat által t é v e 1 y g é s b ő 1 
kiszabaditottakkal, valljon mindnyájan igazi, vagy 

csak rájok fogott tévelygésben sinlődtek-e azok? És 
fordítsuk figyelmünket arra (habár keblünk csende 
fol fog is lázadni), hol keres, a világ mellyik zugá-
ban, az angol bibliai társulat az ő világosságával l e l -
k i s e t é t s é g b e n t é v e l y g ő k e t , és I s t e n i g é -
j é n e k e l e s e t t e m b e r e k e t ? — „Előadásomban 
Francziaországot teszem legelői ; nem csak azért, mert 
szomszédos Angolhonnal, nem csak azért, mert e tár-
sulat működése óta legtöbb biblia kelt el Franczia-
országban, ugy hogy ma 4 1/2 millió biblia kering a 
franczia nép közt : de a z é r t , m e r t i t t l e g f ö n s é -
g e s e b b e k ( ! ) a z o n g y ü m ö l c s ö k , mellyek Is-
ten igéjének terjesztése által az erkölcsi élet mezején 
termettek. A most lefolyt évben sok nehéz akadály-
lyal küzdött a társulat; néhány alárendelt tulbuzgó 
franczia tisztviselő minden áron erőködött a biblia-
terjesztést gátolni; azonban az alárendelt hivatalno-
kok túlbuzgósága, csak hasznára fordult a társulat-
nak ; mert a zaklatott nép annál sovárgóbb vágygyal 
kereste, és vette a sz.könyvet: ugy hogy 185%-ben 
90,360 példány kelt el. A bibliaterjesztés n a g y be -
f o l y á s s a l van a p r o t e s t a n t i s m u s t e r j e s z t é s é -
r e ; ennek bebizonyítására szinte Francziaországot ve-
szem fel, hol a társulat befolyása 1833 óta szembetűnő 
vallásos haladást tett. Az akkori protestánsok állapota 
kiviláglik a hivatalban lévő papok számából; 1833-ban 
volt 599 reform, és luth, lelkész, most pedig, hála a 
gondviselésnek, már 905-re tehető." Szegény Fran-
cziaország! hahogy az angol bibliai társulat nem ta-
lál létesülni, milly nemes gy ümölcsök élvezését kellett 
volna nélkülöznie? Képzeljük, milly keservesen es-
hetett ezt nélkülöznie mindaddig, valamig az angol 
bibliai társulat áldását nem terjesztette ki rá is ! Milly 
borzasztó setétség- és tudatlanságban tévelyeghetett; 
milly rosszul folyhattak dolgai?! De a mint e társu-
lat kegyes karjaival édes gyümölcseit feléje nyújt ja , 
milly boldog azonnal! És mennyivel boldogabb len-
ne még, ha a tulbuzgó hivatalnokok, egy tulbuzgó 
Montalembert, Lamartine, Guizot, Poujoulat , és fő-
leg ama tulbuzgó püspökök, nem iparkodnának azt 
az előbbeni századok boldogtalan sötétségébe visz-
szahelyezni. Igen , ők, ama franczia lelkes püspö-
kök,az angol bibliai társulat szerint, számra mintegy 
80 an, oszlopai a sötétségnek. Mert hiszen csak a lelki 
vakság buzog körleveleik- és beszédeikben most is, 
ha a catholieismus látható feje mellett az olasz kér-
désbe olly bátran és remekül beleszólnak.—„Belga or-
szágban 24 évig kellett a társulatnak küzdenie a 
f é l t é k e n y p a p s á g és b a b o n á s n é p s é g táma-
dásaival ; de fáradozásait végre is siker koszorúzta. 



Sok he lyen , hol a házalás eddig kivihetetlen volt a 
p a p s á g t u l n y o m ó s á g a , v a g y a n é p v a k b i -
g o t t s á g a miatt, ott most tudakozódnak a sz könyv 
után; ez idén 10,494 példány kelt el." Belgiumban, 
hol a művészet, vagy irodalom terén csak ugy, mint az 
ipar- és gazdászatban kitünteti magát a lakosság, sót 
példa gyanánt állíttatik fel Európában, ez életrevaló 
népség közt az őszinte angol bibliai társulat milly ret-
tenetes hibát fedez föl! B a b o n a s á g o t , és v a k b i -
g o t t s á g o t ! Valóban csak is az angol bibliai társulat 
hőseinek agya fejtheti meg , mint emelkedhetett a 
cultura olly magas fokra egy illyen babonás népközt, 
mint ez a belgiumi? „Hollandiában, mint tisztán prote-
stáns országban, a p á p i s t a s á g n a k sok eleme rej-
lik, és folyvást szaporodik a vegyes-házasság, és a r. 
papság kitartó, és egyesitett működése által. Német-
országban igaz, hogy sok vidéken alig van biblia-
terjesztő agentia, mert az i s t e n i i g a z s á g r e t t e -
n e t e s ellenségei bizonyos m é t e l y e z ő e r e t n e k -
s é g u r a l m a a l a t t t a r t j á k ezen vidékeket; de 
azért elmondhatjuk, hogy a biblia-terjesztő társulat-
nak Németországban áldott az ő hivatása. Ezen or-
szágban, melly annyit köszönhet a bibliának, mert 
annak áldott tanai befolyása következtében a pá-
p a i u r a l o m b é k ó i t l e r á z t a , annyi sz.-irás fogy 
el, a mennyit a társulat csak szolgáltathat." — Tehát 
Hollandiában „a pápistaságnak sok eleme," Német-
országban pedig „az isteni igazság rettenetes ellen-
ségei" állnak útjában az angol bibliai társaságnak ! 
S mégis ugyanezen Németországban „annyi sz.-irás 
fogy el, a mennyit a társulat csak szolgáltathat." 
Miért tehát a panasz ? Csak hogy el lehessen szavalni 
a (kath.) „rettenetes ellenség," „mételyező eretnek-
ség," és „pápai uralom békói" felől elmondatni kí-
vánt czifra szavakat? Honnan e düh? De hal íjuk a 

következőket,és érteni kezdjük. „Kölnben leginkább 
a közép és alsó osztály veszi a bibliát; fájdalom, kath. 
testvéreink sok akadályt gördítenek annak terjedése 
elé : különösen a p a p o k mindent elkövetnek, hogy 
a népet annak megvételétől visszatartóztassák. Saj-
nálatos, hogy sokan a n a g y t ö m e g r e v a l ó be-
f o l y á s u k a t i g y h a s z n á l j á k f e l Hogy 
mennyire hisz a köznép a bibliától való ijesztgetésnek, 
néhány példát hozunk fel. Bizonyos protestáns nő, 
kath. leányt vett szolgálatába; mindjárt első nap pa-
rancsolá a leánynak , hogy teritsen asztalt. A leány 
bement a szobába, de csakhamar ijedten futott ki. 
Azon kérdésre: hogy mitől ijedt meg , azt feleié, 
hogy biblia van az asztalon. Tedd el onnan és terits, 
parancsolá asszonya; és a leány remegve vissza-

ment, és csipővassal tette el a bibliát Milly n a g y 
felelősség fekszik azokon, kik elveszik az ismeret 
kulcsát, és a mint maguk be nem mennek, ugy azo-
kat sem eresztik be, a kik'ohajtanak bemenni." Ez 
tehát oka a valóban ,rettenetes' haragnak a p a p o k 
ellen ; mert Kölnben sem akarnak az angol bibliai 
társaság malmára dolgozni! Bizony jól is teszik. Sze-
rencse, hogy a felhozott példával a társulat legfö-
lebb saját hőseinek eszét kábíthatja el, de egyetlen 
kölni katholikusét sem; sőt még a ,Prot. egyh. és 
isk. lap' czikk-irója sem fogja rászedhetni hazánk 
részrehajlatlanabb protestánsait: mert már termé-
szeti józanságánál fogva helyesebben combinál ma-
gyar fejők, mint az illy példát koholt angol háza-
lóé *). „Oldenburgban sajátságos jelenetnek volt ta-
nuja egy h á z a l ó . Egy egészen kath. faluban véletle-
nül bevetődött a templomba, a h o l a l e l k é s z é p e n 
a b i b l i a e l l e n m e n n y d ö r g ö t t . Kijövénatemp-
lomból, megrohanta a nép a h á z a l ó t : hogy rossz 
könyvét megvegye és megégesse, de a b i b l i a f e l -
n y i t o t t a a v a k o k s z e m é t . " De hát minek is 
vesztegetik e megbecsülhetlen világosságot az angol 
h á z a l ó k akár Oldenburgnak, akár Westphaliának, 
és Hannoverának stb. kath. lakosságára? Miért nem 
hagyják ott a hálátlanokat? Vagy ha ők a vakok sze-
meinek megnyitására olly hathatós gyógymódszük-
ségét nem érzik sem lelkileg, sem testileg, kár hogy 
e házalók inkább Asia, s Afrika vadon tartományiba 
nem mennek vele, s nem recommendálják ot t , hol 
bizonyosan volna mit gyógyitaniok. Vagy csupán 
csak a katholikus vak szemek felnyitására alkalmas 
ezen gyógyszer? Valóban az emiitett, és említendő 
helyeken történt árulgatásából bátran azt következ-
tethetjük. — „Braunschweig nagyon hátra áll a többi 
tartományok mögöt t , a házalás nem engedtetik 
meg: azonban hogy a sz. könyv olvasása milly nagy 
hatással van a s z o r o n g a t o t t l e l k e k r e , és milly 
v i l á g o s s á g o t g y ú j t a t é v e l y g ő e l ő t t , ta-
núsítja következő jelenet, mellyet egy h á z a l ó napló-

*) Azért m o n d t u k , h o g y a lap, m e l l y e f f é l e m e s é k e t t u d 
o l v a s ó i elé t á l a l n i , s a zokat e g é s z e n illy s z e l l e m i é l e l e m h e z 
illő e l ő a d á s s a l i ü s z e r e z i , m e g s z ű n t a kath . o l v a s ó - k ö z ö n s é g r e 
n é z v e v e s z é l y e s lenni . Illyésmit c zá fo ln i akarni nem é r d e m e s ; 
d e nem i s s z ü k s é g . Könnyű képze ln i , h o g y a kölni m e g y é b e n , 
m e l l y m a g a 1 6 0 , 0 0 0 a lá irássa l t a n u s i t á a m e g t á m a d o t t c a t h o -
l i c i s m u s , é s feje iránti r a g a s z k o d á s á t , nem l e g j o b b v á s á r a le-
hetett a b o s s z ú s h á z a l ó n a k : a z é r t f e s t i az ottani kath. n é p e t 
olly „Vakbigott"-nak. De h i s z e n a m a h á z a l ó d i c s é r e t é r e nem 
is t a r t , u g y l i i s z s z ü k , a kölni f ő m e g y e s z á m o t : m i é r t v á g y ó d -
n á n k t e h á t mi akár a r r a . akár a , P r o t lap' -éra ? S z e r k. 
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jában lehet olvasni" *). Még a protestáns Braun-
schw-'ig is az angol bibliai társulatra szorul, hogy 
az ott lakó néhány katholikus részesüljön ama vilá-
gosság boldogító fénysugaraiban, mellyet a refor-
matio állítólag olly régen kiárasztott valamennyi 
prot. országokra; talán csak az egy Braunschweigot 
kivéve: hol az angol biblia-társulat házalóinak nem 
engpdtetik meg , a szorongatott lelkeket kiszabadí-
tani **), s a setétségben tévelygők előtt világosságot 
gyúj tan i ! A felhozott példa szerint ott is csak az an-
pol biblia-társulat által ismerkednek meg az embe-
rek Jézus Krisztussal,az ő megváltásával és kegyel-
meivel í '*). „A kath. országokban való házalás nap-

*) Kik e z é r d e k e s h á z a l ó i n a p l ó b ó l t ö b b m u t a t v á n y t kí-
v á n n a k o l v a s n i , azokat a , Pro t , lap' i d é z e t t s z á m á r a utas i t juk . 
A , R e l i g i o ' t. o l v a s ó i h i h e t ő l e g az e d d i g i d é z e t t e k k e l is 
m e g e l é g e s z n e k . S z e r k . 

**) A Prot , lapi cz ikkiró f e l e d é m e g j e g y e z n i , h o g y e g y e s 
prot . n é m e t t a r t o m á n y o k m a g u k is e l v a n n a k l á t v a i l ly társu-
l a t o k k a l , s h o g y a c o n c u r r e n ç a s o h a s e m v o l t k e d v e s azokra 
u é z v e , kik k e r e s k e d é s t ű z n e k , m é g h a sz . - i rássa l Í3. S z e r k . 

• *) B i z o n y p e d i g az a n g o l bibliai t á r s u l a t a l i g h a több 
l i i t s o r s o s t n e m ta la lna A n g l i á b a n o l l y a n t , ki a z t s e m tudja , 
h o g y ki az a K r i s z t u s J é z u s . A z a n g o l n é p n e k e z e n m é l y va l lá s i 
t u d a t l a n s á g á t k i s sé h i t e l e s e b b t a n u k e r ő s í t i k , m i n t a ,házaló ' 
a n o n y m u s mesé i t . M é g i s az a n g o l t ő z s é r e k e t s z á l l t a m e g é p e n 
az e v a n g é l i u m i v i l á g o s s á g t e r j e s z t é s é n e k r o p p a n t v á g y a ! Va-
l ó b a n c s u d á l a t o s v o l n a , h a a c z é l , m e l l y az I s t e n i g é j é v e l i 
u t á l a t o s k e r e s k e d é s t s u g a l t a , n e m v o l n a már v i l á g s z e r t e is-
m e r e t e s . — ,,A7. e v a n g e l i c u s s z ö v e t s é g ( , e v a n g e l i s c h e Al l ianz ' ) 
n y í l t a n k i m o n d t a , h o g y föczé l ja a , p á p i s t a s á g e l l en i harcz , é s az 
á t a l á n o s v a l l á s - s z a b a d s á g t e r j e s z t é s e . ' H a t a l m a s a n , é s a l e g k i -
k e r e s e t t e b b r a v a s z s á g g a l d o l g o z o t t e z e n , u g y n e v e z e t t , e v a n g . 
s z ö v e t s é g ' , A n g l i á b ó l k i i n d u l v a , k e z d e t t ő l f o g v a , O l a s z h o n 
m e g t é r í t é s é n ' ; s h o g y mi l l y e r e d m é n y n y e l , a z t a j e l e n l e g i 
b e l h á b o r u mutat ja . A h e l y e t t , h o g y az e r k ö l c s i s ü l y e d é s , é s 
e m b e r i n y o m o r s z é l s ő s é g é i g v i t t A n g o l h o n m e g m e n t é s é r e 
s i e t n é n e k , O l a s z h o n t m i n d e n áron p r o t e s t a n t i z á l n i ke l l é s fö l -
laz í tani , m i n d e n e s e t r e a n g o l b e f o l y á s n a k a l á v e t n i ! A n g o l h o n 
g o n o s z t e v ő i n e k s t a t i s t i k á j a va lóban borzasztó . H i l l s z e r i n t a 
to lva jok t a r t á s a A n g o l h o n - é s S c o t i á b a n , é v e n k i n t h é t mi l l ió 
f o r i n t b a k e r ü l ; m a g á b a n L o n d o n b a n é v e n k i n t 18 mi l l ióny i t 
l o p n a k , L i v e r p o o l b a n 9 m i l l i ó n y i t : m i n t e z t e g y , e v é g r e ki-
n e v e z e t t b i z o t t m á n y kikutatta . L o r d S t a n l e y s z e r i n t , ki 
az a n g o l i f j ú s á g o t a b ű n ö k c l o a c á j á n a k n y i l v á n í t o t t a , az 1 8 5 5 -
b e n k ü l ö n f é l e b ü n t e t t e k m i a t t e l i t é l t e g y é n e k s z á m a A n g l i á -
ban 9 8 , 9 5 4 - r e m e n t ; kik közül 2 6 , 8 0 4 s ú l y o s v é t s é g e t k ö v e -
t e t t el. M a g u k ez utóbbiak köz t 2 1 0 5 f iata l b ű n ö s v o l t 17 
é v e n a lu l ; az ö s s z e s s zámból p e d i g , i l ly é l e t k o r ú , 1 1 , 4 5 3 ( v a g y -
is közel 12 s z á z a l é k ) v o l t az e l i t é l t g o n o s z t e v ő k k ö z t . M e r t , 
a m i n t l o r d S t a n l e y k i e m e l i , a g o n o s z t e v ő k i g e n n a g y r é s z e 
n e m Íté l tet ik e l , m i u t á n az a n g o l r e n d ő r s é g , k ü l ö n ö s e n a v i -
d é k e n , r o s s z u l v a n s z e r k e s z t v e . A 1 7 — 2 1 é v e s f iatalok, ne -
g y e d r é s z é t k é p e z i k az i l ly g o n o s z t e v ő k n e k . I l ly t ü n e m é u y e k 
O l a s z h o n b a n ez i d e i g h a l l a t l a n o k v o l t a k " ( a ,háza lók ' m a j d 

ról-napra nehezebb: de az eredmény változó; mint 
azt a h á z a l ó k nap'ója tanúsítja. Kath. faluba értem, 
igy ir egy h á z a l ó " Itt ismét egy elbeszélés az is-
mert modorban. Nyomban követi egy másik: „Meg-
látogattam egy kath. fa lu t , a polgármester megen-
gedte a h á z a l á s t , sorban jártam a házakat, és min-
den bibliám elkelt; harmadnapra ismét megjelentem, 
de egy ember állt előmbe, és következő szavakkal 
támadott meg: ,Én azt a könyvet, megmutattam pa-
punknak, és ő azt mondta: hogy ez protestáns könyv, 
és igy hamis, és a protestáns papság csak azért árui-
tatja, hogy a népet protestánssá tegye' *). Erre nagy 

f o g n a k g o n d o s k o d n i r ó l a , h o g y e z e n t ú l o t t is l e h e s s e n hal -
l a n i ) ; „s h a t a l á l t a t o t t is h o l m i , a m i j a v i t á s r a v á r t , m é g i s n e m 
az a n g o l e v a n g e l i u m - e g y l e t h i v a t á s a v o l t , O l a s z h o n n a k va la-
m i n t pol i t ikai , u g y v a l l á s i v i s z o n y a i t i l l e t ő l e g , m a g á t re formá-
toru l fe l to lni . H a n e m é v e k ó t a á r a s z t á e l G e n f - é s T u r i n b ó l 
( h o l a va ldo iak s z á m á r a p o m p á s t e m p l o m o t é p í t t e t e t t ) kül-
d ö t t ü g y v i v ő i - , s h á z a l ó i v a l O l a s z o r s z á g o t ; a v a l d o i a k a t i s 
á r m á n y k o d á s a e s z k ö z e i ü l h a s z n á l v a fe l ; s P a l m e r s t o n é s R ü s -
s e l s ó g o r o k p á r t f o g á s a a lat t , a n g o l b ibl iákat , é s a n g o l a r a n y a t 
o s z t o g a t v a . A n g l i a é r d e m e (!), h o g y O l a s z h o n j e l e n l e g i ál la-
p o t j á r a j u t o t t ; h o g y e z á l t a l O l a s z h o n A n g l i a z s á k m á n y á v á 
t é t e s s é k , p a m u t - z s á k j a i - s bibl iáinak v á s á r t é r ü l s z o l g á l v a . " E 
s o r o k a t az á g o s t a i , P o s t z e i t u n g ' l e g k ö z e l e b b i ( m a r t 19 J s z á -
m á b ó l , e g y s t u t t g a r t i l e v e l e z ő u t á n , ir tuk k i ; ki m i n d e n p á r t -
é r d e k n é l k ü l t e s z a p r o t e s t a n t i s m u s n a k n e m c s u p á n bajai , 
h a n e m azon é r d e m e f e lő l is b i z o n y s á g o t , m i s z e r i n t e g y e s t a g -
ja i , az a n g o l , evang . Al l ianz ' v e s z é l y e s m ű k ö d é s é t n y í l t a n be -
v a l l j á k S t a h l é s H e n g s t e n b e r g k ü l ö n ö s e n e m l í t t e t n e k . , ,E 
k e v e r é k e a p r é d i k á t o r o k - , i s k o l a m e s t e r e k - , commis-k- , iparo-
sok- , k é z m ű v e s e k - é s c o m p t o i r i s t á k n a k , az i p a r ü z l e t é s k e n y é r -
k e r e s e t e m i n d e n n e m ű k é p v i s e l ő i n e k , kik a ( p r o t . ) e g y h á z i 
g y ü l e k e z e t e k b e n " ( a z e v a n g . s z ö v e t s é g b e n ) „ f ö l e m e l t karokkal 
é s z a j o n g ó l á r m á v a l h a t á r o z n a k a l e g s z e n t e b b re l ig io i k é r d é -
s e k r ő l , e g y p o s i t i v l u t h e r á n k e d é l y n e k , minő S t a h l , v a l ó b a n 
n e m t e t s z h e t e t t . E z v o l t o k a , h o g y S t a h l ( 1 8 5 7 - b e n ) a l u t h e -
r a n i s m u s s z á m á r a e g y á t a l á n o s o r g á n t , a h i t n é m i s z a b á l y o -
zó já t k í v á n t a , m i s z e r i n t a d e m o c r a t i c u s f e l o s z l á s t a k a d á l y o z z a : 
d e t e r m é s z e t e s e n i n d í t v á n y á n a k , a p r o t e s t a n t i s m u s a lakí tó e l -
v é n e k k ö v e t k e z t é b e n , m e g k e l l e t t buknia. M i é r t is S t a h l c sak 
a l e g k e d v e z ő b b v a l l o m á s t t e t t e akkor a c a t h o l i c i s m u s , é s a 
kath . e g y h á z e g y s é g e é s s z i l á r d s á g a fe lő l ; c s a k h o g y s z a v a i t 
az á t a l á n o s zaj e l n y o m t a , s a s z ó i h a t á s m e g t a g a d t a t o t t t ő l e ; 
mire o l l y r e n d k í v ü l i b o t r á n y o s j e l e n e t k ö v e t k e z e t t , h o g y az 
e g y h á z i g y ű l é s t a g j a i k ö z e l v o l t a k az ö s s z e v e r e k e d é s h e z . " 
H e n g s t e n b e r g v o l t az , ki a brémai g y ű l é s a l k a l m á v a l , m i d ő n 
L e d d e r h o s e n baden i l e l k é s z a rom. kath. a n y a s z e n t e g y h á z a t 
, ö r d ö g t ő l a lko to t t - é s i g a z g a t o t t n a k ' n e v e z é , k o m o l y a n e l l e n t -
m o n d o t t , é s a s z ó n o k o t m e g r ó t t a . S z e r k . 

*) A h á z a l ó m a g a m o n d t a fönebb, h o g y F r a n c z i a o r s z á g -
ban e z á l ta l t e r j e d a p r o t e s t a n t i s m u s . M e r t ( é s e z t j ó m e g j e -
g y e z n i . ) a sz.- irás n e m e g y e d ü l i áruez ikk e h á z a l ó k n á l : e l van-
nak ők lá tva m i n d e n n e m ű é r t e k e z é s e k k e l , m e l l y e k b i z o n y o s a n 
n e m a c a t h o l i c i s m u s a j á n l á s á r a készü l tek . S z e r k . 



zaj támadt; az asszonyok az ablakból kiabáltak rám: 
,Ott megy a pénzcsaló', és mindenki visszahozta bi-
bliámat. A h á z a l ó k n a k sok kemény harczot kell 
kivivniokatom.egyházzal,mellyátalában a b i b l i a -
t e r j e s z t é s n e k , s különösen az angol bibliai tár-
sulatnak nem barátja. A bibliaterjesztés épen nem 
szolgál a kath. vallás tekintélye-, és tanai megszi-
lárdítására *). Ez teny , mellyet a mult története, és 
jelen tapasztalata eléggé tanúsít Legtöbbet köszön-
hetnek a bibliaterjesztő társulatok a h á z a l ó k n a k , 
kiknek gúnyt ésüldöztetést kell foglalkozásuknál kiál-
laniok **). Egy példát hozok erre föl: Vásár volt 
E ben, két h á z a l ó korcsmáról-korcsmárajárt és 
ajánlgatta bibliáit..." Az angol egyházi prot. apostolok 
a korcsmákatkf-resik föl; mint üzletöknek legkedve-
zőbb helyet. Mi mindenesetre kevesebb bajjal jár , 
mint a cochinchinai, vérszomjas mandarinok előtt 
megvallani Jézust. Azonban furcsa, milly élhetetlen, 
és öngyilkos tolerantiát. kívánna a czikkiró, még 
kath. országokban is az angol bibliai társulat, — tehát 
olly társulat számára, mellynek nyiltan bevallott 
czélja, a kath. hit, és pápai tekintély aláásása, leron-
tása! S csak már tekintene legalabb valamit a köl-
csönösségre is, és arra , hogy minő tolerantiával vi-
szonozzák Angol-, vagy Svédhonban a katholikusok 
türelmességét. Vagy ezt csak is a katholikusoktól kí-
vánhatni, egészen a gyávaságig? Korcsmákban, pá-
linkázó, s ittas emberektől hallott ostoba beszéde-
ket , talán a házalók által koholtakat, jegyez föl érde-
kes olvasmányul tárczájába,s ezeket a catholicismus 
elleni argumentumokul véli használhatni! De hiszen 
csak is illy kábult fővel lehet, örökké a ,kath. pa-
p o k ' ellen k i k e l n i — „A türelmetlen p a p s á g által 
felizgatott (!) spanyol hatóságok most is olly ellen-
séges indulattal viseltetnek a bibliai társulat ellen, 

i 

*) S azt akarná m é g i s a h á z a l ó é s companiá ja , h o g y a 
k a t h a n y a s z e n t e g y h á z ö n m a g a n y ú j t s o n k e z e t , t e k i n t é l y é n e k l e -
r o n t á s á r a ! F ö l ö t t é b b na iv l e n n e , h a n e m v o l n a o l ly i g e n e s z t e -
l e n a k i v á n a t . K ü l ö n b e n n e m a sz.- irás é s e n n e k o l v a s á s a r o n t j a 
a kath. e g y h á z t e k i n t é l y é t , h a n e m a z o n a n t i k a t h o l i k u s i rány é s 
s z e l l e m , m e l l y b e n e m e g h a m i s í t o t t , s o k s z o r kath . c z i m m e l i s 
e l l á t o t t , k ö v e t k e z ő l e g I s t e n sz. i g é j é n e k m e g s z e n t s é g t e l e n i t é -
s é v e l , e g y e n e s e n c sa lá s i s z á n d é k k a l n y o m a t o t t k ö n y v e k ké-
sz i tvék . S z e n t - i r á s t , m é g p e d i g e g é s z e t , é s m e g n e m h a m i s i t o t -
ta t , a kath . h i v ő s a j á t e g y h á z á t ó l is kap : csak vá !asz tan ia kel l a 
s z á m t a l a n j o b b n á l - j o b b k iadások , é s ford í tások közül. S z e r k . 

**) D e mi t n e m tür e l az e m b e r a — s z á z a l é k é r t ! M e r t 
h i s z e n a z t ta lán csak n e m h i sz i o k o s e m b e r , m a g l i k a p r o t e -
s t á n s o k k ö z t i s , h o g y e h á z a l ó k b u z g a l m a , a kath . mi s s iona-
r iusok é l e t v e s z é l y e z t e t ő a p o s t o l k o d á s á v a l e g y é r t é k ü ? K ü l ö n -
b e n k o r u n k b a n m i n d e n l e h e t s é g e s . » S z e r k . 

mint azelőtt. H o g y a nép örömmel fogadná a bibliát, 
kérdésen kivüli, és több ezer példány elkelne, ha az 
akadályok elhárittathatnának ; de a r o m a i egyház 
törvény a kormányférfiak előtt, és a nép t u d a t -
l a n s á g b a n v é s z el Portugáliában szinte aka-
dályokkal kell küzdeni; de ott mégis van egy kis 
ki látás . . ." Nagyon obscurus lehet az angol bibliai 
világosság, ha a szomszéd, és általa olly régóta is-
kolázott Spanyolország sötétségét sem tudta eddig, 
nagyszerűnek kürtölt eredményeivel szétoszlatni. Sőt 
még a protestáns Berlinben sem tűnnek föl e világos-
ság nyomai ; miután az ottani lapokat örvendeni lát-
juk a keresztény spanyoloknak a pogány mórok fö-
lött kivívott győzedelmén, azon oknál fogva, mivel 
igy a civilisatiót, a ker. világosságot, képes lesz Spa-
nyolhon a mórok földére is bevinni: holott az angol 
bibliai társulat, és a czikkiró szerint, magában Spa-
nyolországban is, az angol bibliák hiánya miatt, 
kénytelen a nép tudatlanságban elveszni! Milly fer-
dén fogják föl tehát a berlini lapok az eseményeket! 
Bizonyosan még nincsenek az angol bibliai világos-
ság által akkép illuminálva, min táz idézett czikk-
iró.— „Kedvezőbben áll a dolog a franczia Schweiz-
ban, és Piemontban, hol 3D,616 példány kelt el. Más 
olasz országokban most is a működés tere olly szűk 
köflátok közé van szorítva, mint azelőtt. A r o m . pap-
ság éber szemekkel vigyáz, és távol tartja a házalókat, 
mintha azok politikai lázítók volnának." (És talán 
nem?) „Olaszország déli részeiben l e l k i s ö t é t s é g 
u r a l k o d i k . Szárdország mint fénypont tűnik fel 
Olaszországban, a bibüa-terjesztést illetőleg." Látjuk 
is a gyönyörű apostolkodás eredményeit. A dicső Pie-
montban persze angol bibliai világosságtól ragyog 
már minden fej; ott Mazzini megkönyörült a népségen, 
és a sötétséget az angol bibliai világossággal jó ele-
ve igyekezett szétoszlatni. Valóban, ez eredményre 
tekintve, mindenki sirhat fájdalmában , ha látja, mi-
kép e nagy boldogság, az angol bibliai világosság 
e kifolyása , a többi olasz tartományokba még nem 
hatott be, s hogy ekkép ott még lelki sötétség ural-
kodik. Persze ezerszer boldogabb volna Roma, ha az 
angol bibliai világosságtól illuminálva, azt sem 
tudná, valljon van-e Isten? 

Hogy Franczia-, vagy Olaszországban több an-
gol bibliai világosság kél el évenkint, mint a Tör jk-
birodalomban , Indiában , vagy Ceylon szigeten stb. 
nem csuda: hiszen az angol bibliai társulat ugy is 
csak ott szorgalmazza ennek terjesztését, hol erre 
legnagyobb szükség van; o t t , hol legnagyobb a sö-
tétség, a tudatlanság, az Isten igéjétőli elesettség. 



Világos tehát, hogy inkább kell az angol bibliai tár-
sulatnak Franczia-, Olasz-, vagy bármelly más kath. 
országban üzérkednie, mint Asia, Afrika, vagy 
Oceania pogány , vad tartományaiban. Elég, ha ott 
a lelki sötétséget, a legnagyobb szenvedések közt, 
életök feláldozásával is, a kath. missionariusok ter-
jesztik. Csak legyenek előbb kat.holikusokká: akkor 
majd a prot. segítség is elérkezik, és bekövetkezik az 
angol bibliai világosság ! . . . Csak hogy az emberek az 
angol bibliai társulat által millió példányokban szét-
szórt rágalmak daczára is , megismerkedtek már 
azon igazsággal, miszerint a kath. anyaszentegyház 
soha sem tiltotta hiveinek a meg nem hamisított, és ka-
tholikus módon, helyesen értelmezett bibliaolvasását; 
és ezt annál kevésbbé, minthogy már a ,reformatio' 
előtti századokban is, a legbuzgóbb embereket, legtöb-
bet a biblia fordításával, és annak magyarázatával 
látjuk foglalkozni, s az ez érdemben folytatott mun-
kálataik eredményét roppant foliantokba lerakni. 
Avagy nem czáfolja-e meg elegendően, és leghatha-
tósabban az angol biblia-társulat, vagy ennek bé-
renczei által a kath. egyházra fogott biblia-olvasási 
tilalom rágalmát az, hogy minden európai könyv-
t á r a k b a legrégibb, és legszebb kéziratokkal, ugy bi-
zonyosan kath. s z en t-i r ás i példányokkal dicsekesz-
nek? hogy minden európai kolostorok számos sze-
mélyzetüket, a nyomda feltalálásáig, leginkább bi-
bliák lemásolásával, és terjesztésével foglalkoztatták ? 
hogy különféle nyelvű népek, a sz.-irásnak nemzeti 
nyelvökre lett első áttételét, nagyobb részt kath. 
téritőiknek, tehát kath. kezeknek köszönik? és az 
egyház csak akkor lépett föl nagyon is indokolt ovó 
rendszabályival, midőn e biblia-fordítás-, és terjesz-
tési szorgalom némellyeknél pusztán kenyérkere-
seti, vagy épen csalási szándékkal űzött mesterséggé 
válván, az eretneki tanok terjesztésére használtatott 
fel? Csak akkor rendelte megIV. Pius ismeretes reg. 
IV. indicis-ében, hogy a püspökök csak azon fordí-
tásokat, és azoknak engedjék olvasni, mellyek hite-
lességéről, és a kik irányábani ártalmatlanságáról ők 
maguk, vagy a hivek plébánosai és gyóntató-atyái 
által, meggyőződve lehetnek. Nem más, hanem ez 
indoktól vezéreltetett az egyház a tridenti zsinatban 
is, midőn : „ex omnibus latinis editionibus, quae cir-
cumferuntur, pro authentica sic dictam vulgatam de-
terminavit"; s midőn a szláv, franczia, német, sőt más 
különféle nyelvekre történt fordítások közül a leg-
jobbakat hitelesekül nyilvánította stb. : mint az Eger-
ben kiadásra készített legújabb magyar fordításnál 
is ez az eset. Adná Isten, hogy a mint a tudományos 

férfiakat, a szomorú tapasztalás szerint minden szak-
ban könnyen elterjeszthető áltudomány, s ártalmas 
irányok ohajtott meggátolása, s az igaz- és jónak ter-
jeszthetése, tudományos intézetek, egyetemek, akadé-
miák, stb. felállítására, s a nagy közönséget ezek 
hasznos voltának elismerésére bírta: ugy magában a 
Protestantismus történetében is, a sz.-irás valódi tar-
talma, s hiteles értelmezése körül fölmerült gyakori 
villongások tapasztalata után, mi hamarább indí-
taná az egész keresztény világot, magát az angol 
bibliai társulatot is, a kath. anyaszentegyház által 
gyakorolt felvijryázati őrködés hasznosságának elis-
merésére ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST , mart. 22-én. Mélt. és főtiszt. P e i t l e r Antal Jó-

zsef váezi megyés-püspök u r , még febr. 20-dikán kibocsátott 
főpásztori körlevelében tette közzé nem csak ő szentségének 
jan. 19-diki encyclicáját, hanem azon ismételt fölhivást is, 
mellyben, hivatkozva az 1859-diki oct. 15-én és f. évi jan. 25-
kén kelt körözvényekre, a sz. atyáért mondandó imádságok-, 
és nyújtandó szeretetsegélyre hiveit megyeszerte, s atyailag 
fölszólitja ; azon sokat jelentő figyelmeztetést csatolva még 
hozzá, miszerint : „Tristia , quae vivimus tempóra. . . incita-
mento sint, ut s. vocationis nostrae partibus cum omni virium 
intensione satisfacere studeamus ; tendamus proin eo, ut in 
cordibus fidelium fides viva excitetur ac firmetur; n u l l u m 
n a m q u e d u b i u m e s s e p o t e s t , praesentem rerum con-
vulsionem ac funestam calamitatem inde repetendam esse, 
q u o d c h r i d t i a n a f i d e s i n m e n t i b u s f i d e l i u m 
l a n g v 2 s c a t . Sanctissimum nomen Jesu , et coelestis eius 
doctrina, in quibus nos oportet salvos fieri, a multis sincere 
non colatur, a non paucis vero plane vilipendatur et ne-
gligatur." 

BORSA (Erdélyben) , martiushóban. Az üdvözitő anya-
szentegyház minden hü fia éber figyelemmel kiséri mindazon 
mozzanatokat, mellyek a világegyház tág mezején fölmerül-
nek. Bármelly szertartás követője (legyen az latin, vagy görög; 
melly kettő együttesen az egyház terebélyes ősfájának két 
termékeny ágát egészíti ki) , sem hunyhatja be lelki szemeit 
ama jelenetek láttára, mellyek döntő befolyással birnak egyhá-
za jövőjére nézve. A közelebbről a magyarhoni s erdélyi görög-
egyesült román egyház életmezején magukat felütötte jele-
netek közül, a gyulafehérvári gör.-egy. érsekség újra fölélesz-
tése, és a szamos-ujvári s lugosi, szintén gör.-egy. püspökségek 
életbe léptetése, voltak azon emelkedett pontok, mellyek a 
józanul elmélkedő, s egyházát forrón szerető lélek figyelmét 
lekötötték. Vizsga szemmel kisérvén a szamosujvári gör.-egy. 
püspöki megyénkre vonatkozó jelenségeket, nem kerülte ki 
figyelmemet a ,Religio' folyó évi 9-ik számában, 71-ik lapon, az 
,Unio és disunio Erdélyben' czimü czikk végén, fölteszem 
tiszta szándokból kimondott, s az érintett gör.-egy. püspöki 
megyét illető vélemény ; mellyből kiviláglik, miszerint Hor-
váth Ferencz ur ,Unio' czimü pályadíj koszorúzta munkájá-
ban, hiszem ártatlan tévedésből, mint nem erdélyi lakos, 
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tehát ez ország topographiai állásával nem egészen megba-
rátkozott egyén, az njonan fölállitott gör.-egy. püspökségek 
egyikét .szebeninek' nevezi, holott az, mint a czikk t. szerzője 
jól megjegyezi, ,szamosujvári' nevezet alatt van megerősitve 
a pápai okmányban is. Tehát kétséget sem szenved, hogy 
Horváth Ferencz ur tévedése akaratlanul sikamlott tolla alá, 
s mint ollyan, nem is igényel hosszabb vitatást. Hanem szem-
beöfclőbb a kérdésben lévő czikk. t. szerzőjének azon vélemé-
nye , mellynél fogva ohajtandónak találja, hogy „Horváth 
Ferencz ur tévedése, az ,Unio' érdekében valósággá váljék ; 
ugy hogy a szamos-ujvári püspökség czime megmaradván, 
széke Szebenbe, Erdély fővárosába, a nem-egyesült püspökség 
székhelye mellé, de az unió érdekében, áttétetnék." T. szerző 
ur megjegyzi ugyan, hogy e véleményre Horváth ur szép té-
vedése tévesztette : legyen azonban szabad kimondanom e 
tévedésre vonatkozó szerény véleményemet; és ha magam is 
tévedni találnék (quia errare humánum est) , igénybe veen-
dem a testvéri szeretet kötelmét, melly az ige ezen szavai 
szerint: „Fratres mei, si quis ex vobis erraverit a veritate, et 
converterit quis eum " (Jak. 5, 19) azt kivánja, hogy egy-
mást kisegitsük a tévedés hínárjából. A két egy.-gör. püspök-
ség ujon fölállításának, két főbb czélja volt: egyik, a sz. unió 
ügyének mind Magyarhon-és Bánát , mind pedig Erdélybeni 
előmozditása ; másik pedig a már igaz akolban lévő keresztény 
nyáj könnyebb és czélszerübb kormányzása. E két fő czél el-
érésére , mihelyt megpendittetett a létrehozandó püspöksé-
gek ügye, azonnal egy felsőbb helyről megbizott küldöttség, 
bejárt több magyarhoni s erdélyi városokat; szemlét tartván, 
hogy valljon hol lenne czélszerübb a két püspökség székhe-
lyét fölütni ? S igy azok magasztos hivatásával legegyezőbb-
nek találtatott , hogy az egyik Lugos-, a másik pedig Szamos-
újvárra tétessék. Hogy e nézet alapos, és nem elhamarkodott 
volt , onnan is joggal következtethetjük, mivel az, olly magas 
személy e tárgy fölötti elmélkedésének szüleménye, ki maga 
is több évek óta viseli vállain a főpásztorkodás édes jármát, és 
mint illyen ismert minden, egy püspöki megye kormányzá-
sában nélkülözhetlen emeltyűket ; értem a nagymélt. nagyvá-
radi gör.-egy. püspök ura t , ki ez ügyben Szamos-újvárra sze-
mélyesen méltóztatott fáradni. Hogy ezen két város sem 
felel meg minden tekintetben a püspöki székhely igényeinek, 
könnyen megengedhető : miután e földön semmi sem absolut, 
hanem csak relativ értékű. A székhely kiválasztásában legin-
kább figyelettel volt a mélyen tisztelt magas küldötség arra, 
hogy a kiszemelendő helyek, a mennyire kivihető, az illető 
egyház-megyék központjára essenek; továbbá, hogy jó karban 
tartott utak által könnyebbittessék a közlekedés az illető szék-
helylyel az egyház-megye minden részeiből. Lehet ugyan, 
hogy e két kelléket, .kivált a másodikat (de Szamos-újvárra 
nézve nem,) ellensúlyozták a hely társadalmi, vagy topographi-
cus előnyei. Azonban a t. szerző ur az ,Unio' érdekében vélemé-
nyezi a szamos-ujvári gör.-egy. püspöki székhelyet Szebenbe 
teendőnek. De ezen egyedüli indok mellett, jóllehet az nagyon 
nemes, ingadoz t. szerző ur véleménye : miután azt nem gyá-
molitja más hason fontosságú , de az illető egyház-megye bel-
életébe vágó körülmény. Azután t. szerző urnák nemes czélja, 
tudnillik az ,Unio' terjesztése, létesithető a Szebentől nem 
olly nagy távolságra eső gyulafehérvári érseki egyház-megye 
székhelyéről, Balásfalváról is ; melly megye a disunitus me-

gyével közvetlen érintkezésben van. Mi több, ha fölteszszük 
is, hogy t. szerző ur véleménye szerint az ,Unio' szent ügyére 
nézve nagy előnynyel birna a szamos-ujvári püspöki székhely 
Szebenbei áttétele : mégis nem szabad szem elől tévesztenünk 
a mondhatlan sok hátrányokat, mellyek szükségkép az illető 
egyház-megye kormányzásában előbb-utóbb bekövetkezné-
nek; ugy annyira, hogy a sz. unió érdekében aratott dicső-
séges nyeremény, soha sem pótolhatná ki azokat. De tovább, 
a főpásztorok egy másik nagy felelőséggel párosult magasztos 
hivatása, az igaz akolban már benlévő szellemi juhokat a jó-
ban megszilárditni. Már pedig nem tudom mint felelhetne 
meg lélekismeretesen ebbeli szent kötelmének a szamos-ujvári 
gör.-egy. egyház-megye főpásztora, ha székhelye Szebenbe 
tétetnék á t , tudnillik Erdélyországnak a Duna-fejedelemsé-
gek felőli részébe; holott a szamos-ujvári gör.-egy. egyház-
megye magában foglalja Erdélynek egy részét, a vele határos 
egész Szilágyságot, és Magyarhonból nem megvetendő jelen-
tékenységü részt, különösen Szathmár-megyéből, Máramaros-
ból, és az Avasföldet. (Vége köv.) 

BECS. (A főmagass. bibornok-érsek febr. 9-diki körleve-
lének folyt.) „A keresztényellenes előitélet által mindazon 
tudományok meghamisittatnak, mellyek tárgyát , vagy fölte-
vési alapját, vallási és erkölcsi meggyőződések képezik: de 
még a többi tudonfányok sem sokat várhatnak olly irányok-
tól . mellyek a kereszténységet a világ-, vagy államéletből ki-
zárni törekesznek. Midőn Lavoisier, az ujabb vegytan meg-
alapítója, nyaktiló általi halálra í téltetett , csak néhány napi 
elhalasztást kér t , hogy egy fontos kísérletet bevégezhessen. 
Azonban azt adák neki válaszul, hogy a köztársaságnak nincs 
sem tudósok-, sem vegytanárokra szüksége. Ama pár t , melly 
a nemzetiséget tűzi ki a felforgatás jelszavaid, tehetsége sze-
rint mindenütt arra törekszik, hogy a tanintézeteknél a tanu-
lás csupán mellékes dolognak tekintessék : az iíjuság betani-
tása pèdig a forradalomba, fő teendőül kezeltessék. Sehol sem 
tűnik ez föl inkább, mint Olaszhonban. A pisai főiskolában 
egy kormány, mellynek engedékenysége vajmi rosszul lőn 
megjutalmazva, az izgatásnak szabad menetet engedett : s a 
kicsapongás olly nagy lett, hogy egy tudós, ki Olaszhon ujjá-
alkotása mellett hőn szónokolt, nem tartóztathatta magát az 
észrevételtol, miszerint az ifjúság Olaszhon újjászületésére 
jobban közremunkálna a szorgalmas tanulás, mint sem az örö-
kös harczi zaj által. Azonban annyi becstelenség- és fenyege-
téssel halmoztatott el , hogy végre ez ,eretneki tan' visszahu-
zására tökélte el magát. A kereszténységtől az kivántatik, 
hogy az igazságon elkövetett minden, még legarczátlanabb 
sérelmet is nyugodtan tűrjön : de ha a forradalom minden, 
neki nem tetsző szót gyalázás-, rágalom-, fenyegető levelek-, 
és tőrdöí'ésekkel némit el , ugy ezzel csak jó jogát gyako-
rolja ! Igy akarja ezt amaz ész, melly a sz. atyát képtelennek 
nyilvánítja az uralkodásra! Ama heves kikelések, mellyek az 
egyházállami főiskolák ellen intéztettek, legnagyobb részben 
azon körülményen alapulnak, hogy ott a felforgatók több aka-
dályra találnak, mint Pisában." 

„A tudományokat illetőleg t ehá t , egy kath. fejedelem 
alatt még sem állhatnak e szerint olly rosszul a dolgok ; és e 
tekintetben a romaiak előtt is eléggé tágas tér hagyatik 
nyitva : föltéve, hogy ők az ottani tanintézetekben csakugyan 
t a n u l n i akarnak. De valljon gyakorolhat-e türelmet a pápa ? 



s valljon a vallási szabadság nem egyik sérthetlen joga-e az 
emberiségnek? Az egyházállamban folyvást ezer meg ezer 
protestáns tartózkodik, és nem kevesen egész éveket tölte-
nek o t t : következőleg a pápai kormány által nem igen érez-
hetik magukat zaklatottakul. A pápa alattvalói közt nincse-
nek protestánsok, és nem is fognak lenni. Piemontban tiz év 
óta dolgoznak már rajta, hogy prot. községek alakuljanak : és 
még mindig nem tudtak czélt érni ; mivel azok, kiket a pro-
testantismus czégére alatt egyesíteni sikerült, nem tartoznak 
akár az ágostai, akár a helvét hitvallású keresztényekhez; 
hanem a z o k Olaszhonra nézve, mik Németországban a ron-
geanusok voltak : emberek, kik a vallási község nevezetével 
visszaélnek az Istenrőli fogalom kiirtására, mennyiben ez em-
bernek lehetséges Nekik nem a vallási szabadság fekszik szi-
vökön, hanem a minden religiótóli menekülés ; melly egy, 
még nem igen távoli múltban, nyiltan akkép állíttatott föl, 
mint a valódi előhaladás programmja. Illy testvérületeket a 
pápai államban is sikerülhet alkotni, ha Istennek megenge-
déséből a forradalomnak esik zsákmányul : de protestáns köz-
ségek az egyházállamban nem fognak létre jönni. Egy nem-
földi , személyes Istenség gondviselésében helyezett hit nél-
kül , nem létezhetik bármilly religio. A hitbeni közösség nél 
kül mi sincs valamelly egyesületben. mi azt vallási község 
nevére méltathatná. Religio nélkül lehetetlen államot alkotni: 
csak ugy nem, mint várost épitni a levegőben. Ezt már a po-
gány őskor is tudta, és vallotta. Egy alapjának öntudatával 
nem biró hódolat valami fensőbb iránt, mindent feloszlató 
időnkben nem birhat többé azon erővel, melly a pogány társa-
dalmat összetartotta. A kereszténység után többé nem létez-
hetik ujabb religio, hanem csak ennek alászállása, még pedig 
borzasztó, s gyalázatos elvesztése. Olly egyletek irányában, 
mellyek a hit erejét és közösségét feloszlatni törekesznek, az 
állam a végső önvédelem terére szoritva áll: még pedig annál 
nagyobb mértékben, minél inkább erősítik azok vallásközségi 
minőségöket." 

„Egészen máskép áll a dolog a valódi községekkel. Azon-
ban a kath. meggyőződés épen nem teszi lehetetlenné a ka-
tholikusoknak a más vallásfelekezetüekkeii együttélését vala-
melly államban ; miszerint azok irányában a polgári s emberi 
minden kötelességeiket teljesíthessék, s a törvényes és erkölcsi 
rend föntartására erejeket velők egyesítsék. Csakhogy az ál-
felvilágositás a dolgot visszásul fogta fel. Azt mondták, hogy 
valamint a lég madarai, ugy a sokféle religiók is arra szán-
vák, miszerint különféle hangon dicsőítsék az Egyetlent; és a 
türelem nevében oda lőn a kath. hit utasítva, mikép szeré-
nyen foglalja el helyét a vele egyenjogú religiók sorában. Mi-
dőn először kezdtek az emberek illy hangon beszélni, azon 
gondolat lebegett előttük, miszerint kétségkívül van Isten, és 
örök élet; hogy Isten kegyes atya, kitől gyermekeinek, gyar-
lóságaik és kivánságaik miatt, nincs okuk igen félniek : és eb-
ben áll a religionak egész lényege ; minden egyéb, merőben 
közönyös, vagy épen ártalmas mellékdolog lévén. E mellett 
az atyai végetlen szeretet, és a sirontuli viszontlátás felől, na-
gyon érzékenyítő dolgokat tudtak ők mondani. Csakhogy ez 
egy sikamlós meredek volt, mellyen nem lehetett sokáig megál-

lapodni: vagy föl kellett, az elhagyott magasra kapaszkodni, 
vagy pedig alászállni a mélységbe. S az alászállás gyors me-
netben történt : mignem végre a személytelen léthez értek, 
melly mindenben minden, s mellyet, ha ki épen ugy akarja, 
Istennek is nevezhetni. Ekkor a religio a képzelőtehetség mű-
ködésévé le t t , melly által az absolut valót kiki saját szüksé-
geihez méri, s minden vallás tökéletes jogosultsággal lőn a 
maga helyén és idejében fölruházva. Azonban szintez .állott 
minden emberi gondolat- és cselekvényről ; s hasonlólag a re-
ligiókhoz, az igazság és hazugság, erény és bün is egyenjogu-
akká lettek.— Ha kinek ez eredmények nem tetszenek, szük-
ségkép meg kell a katholikusoknak engednie, hogy azok marad-
hassanak azon meggyőződésök mellett, miszerint az egyház ta-
nítása igaz, és épen ezért annak ellenkezője nem igaz. A becsü-
letes protestáns szinte igaznak tart ja a tanítást, mellyben ne-
velkedett : mig csak világossá nem lesz előtte, mikép Luther-
nek nem volt igaza, midőn Istennek egyháza-, s a német ha-
zában ama nagy szakadást hozá létre ; s ezt megismerve tér 
őseinek egyházába vissza. Ez ellentét nem ellenségeskedés. A 
jó katholikus távol van attól, hogy a protestánsokat gyűlölje, 
vagy elkárhozottakul tartsa; mivel azokban Krisztus Jézus 
által megváltottakat l á t , és reményli, hogy önkénytelen , az-
ért nem vétkes csalódásban élnek. De miután minden ellentét 
könnyen súrlódást és viszályt szül, a súrlódások és viszályok 
pedig a keserűség gonosz magvát hintik el : ennélfogva a bé-
keség nem abban áll, hogy a vallásokat összekeverni töreked-
jünk , hanem abban, hogy azokat elkülönözve tartsuk. Olly 
dolgokban , mellyek iránt nem egyezünk, kerüljük egymást, 
és kiki menjen a maga u t ján : éi. az egyház-, te pedig ima-
házadba. Azokban pedig, mikre nézve közös meggyőződés te-
rén állunk, keressük föl egymást, és haladjunk együt t , le-
gyen közös a törekvésünk. Ez bizonyára szintúgy emberi, mint 
okos és könnyen kivihető dolog." (Folyt, köv.) 

KÖLN, mart. 17-én. ő szentsége a mintegy 160,000 alá-
írással ellátott hódolati s részvét-nyilatkozatra, mellyet a kölni 
főmegye nevében Geíssel bibornok-érsek Romába küldött, 
febr. 6-án adott apostoli válasziratában, örömét fejezi ki a hi-
vők buzgalma fölött, „mellyel a kölni főmegye katholikusaiaz 
ő és sz. Péter széke iránti buzgó ragaszkodásban legnagyobb 
dicsőségöket helyezik, és keserű fájdalommal eltelvék az is-
meretes sanyaruságok miatt, mellyek minket amaz emberek 
istentelen tervei- s felforgatásainak következtében értek, kik 
a kath. egyház és ezen apostoli szék iránti nagy gyülöletök-
és ellenséges indulatukban, épen ez apostoli szék világi ural-
mát , és sz. Péter örökségét, valóban szentségtörési bünme-
rénynyel ostromolni és megsemmisíteni törekesznek." 

k e g y e s u i lou i i iuyuk : 
Pápa u szentsége számára : 
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T a r t a l o m : Káromkodás elleni egyletek. IV. — Az 
anyakönyvek kora. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar-
ország- és Erdélyből, Austria-, Olasz- és Francziaországból. 

Káromkodás elleni egyletek *). 
í v . 

Az istenkáromlás kiirtására Gútán, mart. 18-án, 
következő átalános szabályok mellett alakult meg 
egy társulat: 

„A teljes Szentháromság, Atya , F iu , és Szent-
lélek Istennek dicsőségére ! A boldogs. Szűz Máriá-
nak, és minden angyalok- és szenteknek tiszteletére! 

1) A társulat mai naptól fogva fónáll. 
2) Rendszeresen szerveztetni, s működni fog 

jövő vasárnaptól, egyszersmind Gyümölcsoltó-Bol-
dogasszony ünnepétől fogva; kinek a társulat meny-
nyei pártfogása alá ajánltatik: hogy kegyes köz-
benjárása , és segélye által üdvös gyümölcsöket te-
remhessen a lelkek üdvösségére. Mire nézve 

3) Jövő vasárnapon délután, a Szűz Máriának 
litániája után, más litánia is fog tartatni ,Minden 
Szentekről', kiket segítségül hivandunk társulatunk 
sikeres munkálkodásának előmozdítására. Ezen litá-
nia után a plébános saját kezébe vévén a nagy fe-
születet, megindul a menet, harangszó mellett, az is-
kolaépület nagyobb teremébe: az uton ,Könyörülj 
Istenem! én bűnös lelkemen' énekeltetvén. 

4) Az iskolateremben, bevezető beszéd után, föl 
fognak avattatni a társulat első tagjai , s illetőleg 
elöljárói. A fölavatás igy fog történni: esküdni senki 

*) Istennek hálát adva térünk az e ezim alatt megkez-
dett czikkek sorozatában, az elméleti térről a gyakorlatira. 
Eddig csupán az a felőli tűnődéseket közöltük, hogy mikép 
lehetne a bűnök legutáltabbikát, Istennek káromlását, egyle-
tek alakitásával is kiirtani : jelen közlésünk már történeti ér-
dekkel bir ; mivel azt állitj a szemeinkelé, mint alakult meg 
egy népes, közel hat ezer lelket számláló, magyar ajkú me-
zővárosban , Gútán (a posonyi Dunaág és Vág összefolyásá-
nál Komárom fölött), mart. 18-án, olly káromkodás elleni 
egylet, mellyhez hasonlót, már csak az adott példa erejénél 
fogva is, bizonyosan lehetséges másutt is létrehozni, hol erre 
szükség van. És hol nincs rá szükség ? S z e r k. 

sem fog; nehogy esküszegés veszedelmének tétes-
sék ki ; hanem az eléje tartandó feszület előtt e sza-
vakat mondandja: „Én K N. becsületemre ígérem, 
hogy az istenkáromlást kerülni fogom, és azt min-
den embertársamnál megdorgálni, s tőlem telhetőleg 
kiirtani törekedendem, Isten segítségével" ! Mi okból 

5) Már ma előlegesen fölkérem kedves hívei-
met, hogy ezen hét lefolyta alatt minden egyes ut-
czából, és ha az utcza nagyobb, annak mindenik so-
rából egy-egy tisztességes férfiút válaszszanak, mint 
képviselőt, ki azután a jövő vasárnapi első gyűlésre 
okvetlenül meg fog jelenni : miután egyszerre vala-
mennyien ugy sem mehetünk be az iskola szobájá-
ba. Remélem pedig, hogy e társulatnak maholnap 
valamennyien tagjai leszünk : értem csupán a férfia-
ka t ; mivel az asszonyokat (kik kczt ha egy-két ká-
romkodó találtatott is eddig, reméljük, hogy azok 
is elhagyják jövőre e borzasztó vétket) ugy tekint-
jük, mint a kiknek nincs szükségök e társulatra. S igy 

6) E társulatnak tagjai csupán férfiak leende-
nek, 15 évesektől kezdve. Kiket 

7) Azon, utczánkint választandó képviselők fog-
nak időnkint beirni (kik tudnillik magukat jelen-
tendik) , és őket meghatározandó időben, szinte ut-
czánkint a társulat gyűlésébe behivni ; hol a fönebbi 
módon és szavak által fognak a társulat tagjaivá föl-
avattatni. 

8) Milly kötelességök leend illy tagoknak? a 
fönebbi igéretforma elég világosan megmondja; tud-
nillik mind maguk fognak a káromkodástól őrizked-
ni, mind másokat minden igyekezettel attól vissza-
tartani. Hogyan? milly módok által? Ezt időnkint 
a gyűlés részletesebben fogja meghatározni. Annyit 
azonban előre is mondhatok, miszerint a társulat 
tüstént kezdetben föl fogja kérni a tisztelt elöljáró-
ságot , hogy a káromkodás megszüntetésére, és, hol 
elkerülhetlenül szükséges lesz, annak megbüntetésé-
re közremunkálni szíveskedjék. Valamint 

9) A társulat némelly, netalán javithatlan, sőt 
daczosan botránkoztató istenkáromlók ellen egyete-
mesen fog föllépni, s az illyennek, ha már semmi 
egyéb nem használ, a vármegyei hatóság által a 
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helységből való kiutasítását is fogja szorgalmazni: 
annál inkább, minthogy az istenkáromlást az ujabb 
törvények is keményen tiltják. E közben az egyházi 
fenyítés is fog alkalmaztatni: az illyen ki fog az egy-
ház kebeléből záratni; és ha meg nem tér , halál ese-
tére , az egyházi temetés is meg fog tőle tagadtatni. 

10) E társulatnak bizonyos, meghatározandó 
időben sz. miséi is lesznek ; mellyek alatt részint há-
lát adandunk a fölséges Istennek, hogy bennünket 
ünnepélyes igéretünk megtartására segítvén, a ká-
romkodás kárhozatos bűnétől kegyelmesen megmen-
te t t ; részint imádkozni fogunk azokért, kik még a 
káromkodásnak végkép ellene nem mondtak. 

Isten segítsen mindnyájunkat , és adja szent ál-
dását törekvésünkre ! Amen." 

S mi által lőn ez örvendetes eredmény, az üd-
vös egylet keletkezése, kivíva? A következő, böjt 
4-dik vasárnapján, nagy hatással mondott beszéd ál-
tal (III. Mózs. 24, 16-ik verséből vett eme sz. igék 
után: ,Aki káromolni meri azUr nevét, halállal bün-
tettessék'). 

* 
* * 

„Milly iszonyú bűnnek tartotta az Isten válasz-
tott népének vezére, Mózses a káromlást, kitűnik e 
törvényből, melly halált mond annak fejére, ki az 
Ur nevét káromolni meri. Kétségkívül jól tudta Mó-
zses, hogy a káromkodás az, melly az Istennek bün-
tető ostorát és átkát vonja az országok- és nemze-
tekre ; a káromkodás az, melly minden jó törekedések 
czélját meghiusítja, melly egész nemzeteket tönkre 
j u t t a t , elsülyeszt, ellenségeik prédájává tesz: mert 
a káromkodó nemzet magával az Istennel áll harcz-
ban ; pedig valaki az Isten ellen támad, annak vesz-
nie kell. Hogy tehát Mózses a választott népet any-
nyi veszélyek és ellenségek közepette megtartsa, és 
neki a hatalmas Isten védelmét biztosítsa: szüksé-
gesnek tartotta, mindenek előtt az Istennel való há-
boru-viselést, a káromkodást kiirtani népéből ; s en-
nek okáért az t , a ki káromkodni mer, tüstént kivé-
geztetni. Ritkán is fordult elő e borzasztó bün , az 
istenkáromlás, a zsidó nemzet közt; a mint azt ma 
is ritkán halljátok. Azon esetet említem itt föl a sz.-
irásból, melly a fönebbi súlyos törvény alkotására 
okot szolgáltatott; s ez Mózses 3-dik könyvének 24-
dik részében adatik elő : „És ime kimenvén egy Izra-
elbeli asszonynak fia, kit egy egyptomi férfitól szült 
Izrael fiai közt", (tehát apjára nézve ez sem volt szü-
letett zsidó) „összeveszett a táborban egymás izraeli 
emberrel. Az Izraelbeli asszonynak fia szidalmazván 
a nevet" (az Isten nevét), „káromkodék; ugyanazért 

Mózseshez vezettetett (anyjának neve Salumith vala, 
ki Dabrinak vala leánya, Dán nemzetségéből)." Még 
ezt is följegyezték! Milly fontosnak, milly országos-
nak tartották ez ügyet! „És tömlöczbe veték őt ,mig 
megtudnák, mit parancsolna iránta az Ur. És az Ur 
szóla Mózsesnek, mondván: ,Vidd ki a káromlót a tá-
boron kivül , és tegyék mindazok, a kik hallották, 
kezeiket fejére, s kövezze őt agyon az egész nép.' És 
erre alkottatott a törvényczikk, e szavakkal: „A ki 
káromolni meri az Ur nevét, halállal büntettessék : 
kövezze őt agyon az egész gyülekezet , akár honfi, 
akár jövevény legyen. A ki szidalmazza az Ur nevét, 
halállal büntettessék." — Igy keletkezett e törvény, 
melly a zsidók közt az istenkáromlást kiirtotta. Ezt 
utánozták több jámbor népek és nemzetek , mellyek 
a káromkodókat szinte halállal büntették. Ősi szent 
királyaink alatt keményen büntettettek a vétkes cse-
lekedetek. A ki értékesebb dolgot , vagy marhát lo-
pot t , fölakasztatott; a ki csekélyebb jószágot lopott, 
például ludat , vagy tyúkot , szeme tolatott ki, vagy 
orra vágatott le, mások rettentő példájára : s a ká-
romkodásról ez időben nem találunk törvényt. Jele, 
hogy jámbor őseink ezt a szörnyű bünt nem ismer-
t ék . . . Mikor jött tehát szokásba ez iszonyú vétek, és 
mikép ter jedt? Miben áll az istenkáromlás; és mi-
kép büntette Isten ezt a népek-, nemzetek- és egye-
sekben? Mikép kell ettől őrizkednünk, és ezt hely-
ségünkből gyökerestül kiirtanunk? Ezekre fogok én 
ma megfelelni. — Kedves hiveim ! ha szeretitek Istent, 
kinek gyermekei vagytok; ha szeretitek lelketeket, 
ós annak üdvösségét kívánjátok ; ha szeretitek e vi-
szontagsággal küzdő édes anyátokat, a magyar ha-
zát és nemzetet: kérjétek velem együtt letérdelve a 
Szentlelket, hogy világositsa meg elméteket, lágyítsa 
meg sziveteket, élesítse emlékező tehetségteket: mi-
szerint mai szavaim szivetekbe mélyen bevésve ma-
radjanak; és vérről - vérre, nemzetségről-nemzet-
ségre átszivárogjanak, szülői legdrágább hagyo-
mánygyanánt ! — Édesanyánk szűz Mária, hazánk 
védasszonya ! könyörögj érettünk ! Légy segítsé-
günkre: h o g y e g y nagy bünt, a legnagyobbat, nem-
zetünk átkát és gyalázatát, kitörülhessük szivünk-
ből; kiirthassuk helységünkből ! Figyelmezzetek ! 

Jámbor, istenfélő őseinknél, mint mondám, a ká-
romkodás , nevezetesen az istenkáromlás, ismeretlen 
volt. Mentsen Isten! Mit tett volna egy régi magyar 
hadvezér, vagy főúr, ha valaki mellette az Isten 
nevét, vagy szenteit káromolta volna?! Merem 
mondani, hogy minden törvénykezés nélkül kira-
gadja kardját, és tüstént darabokra vagdalta volna a 
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káromkodót! Hisz tudjuk, hogy őseink, hadvezé-
reink, mindig a ,Jézus, Mária' nevében rohantak ellen-
ségeikre. Ez volt akkor a jelszó; nem pedig a ká-
romkodás. Mikor jött tehát be hazánkba a káromko-
dás ? Ennek gyászos korszaka, a mohácsi szerencsét-
len csata után veszi kezdetét, 1526-tól fogva. 

II. Lajos ült a magyar királyi trónon. Szép-
lelkü, de gyenge fejedelem! Nem volt iránta, s a 
törvény iránt a honban kellő eugedelmesség. A főurak 
és nép mulatságokba, dombérozásokba merültek. S 
midőn a török 3U0 ezer emberrel már a határokat 
is átlépte, alig hallgattak a király összehívó sza-
vára. Nagy nehezen mintegy 27 ezeren jöttek ösz-
sze a király zászlói körül, a temérdek számú ellen-
ség elé; s ezeknek sem volt béketürésük bevárni 
a többit: hanem mód nélkül siettették a csatát; 
gondolván, hogy majd az ellenséget visszaűzik, és ha-
za mennek ismét — mulatni. Neki vágtak tehát az 
ellenség iszonyú táborának: ez kevés hadakozás után 
futást szinlel; a mieink vigyázatlanul utánuk tör-
nek: — mig a kelepczébe nem kerülnek, hol 300 
ágyú volt körös-körül elhelyezve; mellyek hirtelen 
elsüttetvén, az egész magyar tábort összemarczango-
lák. Lett rendetlenség, és visszafutás: az alig két 
óráig tartott ütközet után, az ország szine, a főpa-
pok , a főurak és nemesek, 24 ezeren, a királylyal 
együtt , a csatatéren halva maradtak. E naptól fogva 
a török lett ur hazánkban! Mindenütt zavar és ren-
detlenség állott be. De fájdalom ! épen ekkor terjedt 
a reformatio is, vagyis a hitváltoztatás! Idegen embe-
rek jöttek be: egyik a kálvinista, másika lutherán 
vallást hirdette, s terjesztette; a püspökök és papok 
többnyire a csatában vesztek el, és fogytak napon-
kint; mert megszűntek a nevelő-intézetek, az iskolák. 
Nem igen voltak tehát , kik a szegény népet fölvilá-
gosították, és hitében megtartották volna. E közben, 
a királyválasztás ismét két pártra szakasztá a nem-
zetet : az ország harmadik részén már úgyis a török 
uralkodott. Eláradott az erkölcstelenség. Egyik párt 
a másikat szidta, átkozta; hasonlókép egyik vallásfe-
lekezet a másikkal versengett : és valamint a kereszté-
nyek ellen felbőszült török a keresztények Istenét, 
u g y egyik vallásfelekezet a másik felekezet Istenét 
és szenteit kezdte szidalmazni a vitatkozás dühében. 
Ime igy, és ekkor terjedt el szegény hazánkban az 
istenkáromlás legiszonyatosabb, egyszersmind legve-
szedelmesebb bűne. — De bezzeg hozattak is ekkor 
tüstént kemény törvények a káromkodás ellen jám-
bor őseink által. Ám halljuk egyenkint. I. Ferdinand 
király alatt, a posonyi országgyűlésen, 1563-ban, a 

42-ik tczikk igy szól: „És mivel az imént mult esz-
tendőkben borzasztó káromlások jöttek szokásba , az 
Isten, és szentségei ellen, mellyekkel sokan átko-
zódni szoktak : 1. §. És bizonyos, hogy már ez által 
is az Istennek igazságos haragja ingereltetik elle-
nünk ; 2. §. Határoztuk : hogy i l lyenek, kik tudnil-
lik a Teremtő Isten, keresztség, és lélek ellen, vagy 
más hasonló módon átkozódnak, azok által , kik a 
káromlást hallották, illető biráik előtt bevádoltassa-
nak; és bebizonyítás után első izben nyilvánosan vesz-
szőztessenek meg. 3. §. Ha pedig a káromlást másod, 
harmad izben is ismétlendik: másod izben ugyan bo-
toztassanak meg; harmad izben pedig épen ugy, mint 
a gyilkosok büntettessenek." Még 1808-ban is a 
11-ik t.cz. 13-ik §-a ezt rendeli: „A fölkelő seregben 
a káromkodó, a törvény értelmében büntettessék." 
(Vége köv.) 

Az anyakönyvek kora. 
Szokása nem egy külföldi történetirónak, még 

akkor is, ha Magyarországnak a csaták mezején és 
a kereszténység érdekében kivívott érdemeit méltá-
nyolja , nemzetünket ollyannak feltüntetni, melly a 
tudományos haladás, és a művészetek, szóval a pol-
gáriasodás terén minden más országok mögött el-
maradt. Sőt találhatni ujabb időkben honi történet-
írókat is, kik ez elmaradást némileg elismervén, an-
nak okát azon befolyásnak tulajdonítják, mellyel 
ősi intézményeink folytán a közügyekre volt az egy-
ház. Ott történelmünk fölületes ismerete, itt a párt-
szinezet homályosítja el a fürkésző értelmet. Sajná-
latos hiány mindkettő ; mért nem csak tévútra veze-
tő , hanem igazságtalan is. 

Ama hosszú adatok sorát, mellyek az igazság-
kedvelőt az ellenkezőnek elfogadására kényszerítik, 
s mellyeket annyi lelkes kutató a mult homályából 
eddig is napfényre hozott , magam is szándékozom 
egygyel szaporítani. 

Igy eldődeink restségének és tudatlanságának 
tulajdonítják azon körülményt, hogy a tizenhetedik 
századon (Erdélyben 1686-on) tul nem találhatni 
anyakönyveket. De ha Magyarország, és a koronájá-
hoz tartozó országok sorsát megfontoljuk ; ha figye-
lembe veszszük, hogy alig van város, helység, sőt 
templom, melly a hosszas háborúk alatt , gyakran 
többször is, pusztító lángok és dúlások áldozata nem 
lett volna: ezen csudálkozni nem fogunk. És mégis 
nézzük, hogy áll Magyarország a külföld irányában 
e tekintetben is? 

25* 
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S c h w a r t n or Márton, a pesti egyetemnek 
egykori hires tanára, statistikai munkájának I. Köt. 
95-ik lapján azt mondja: hogy a 15-ik század vége, 
s a 16-iknak eleje előtt sehol anyakönyvek nyomára 
nem akadhatni. Angolországban 1537-ben tűnik föl 
a legelső (Süssmilch, III. 22.); Francziaországban 
1539-ben rendelé szerkesztésöket egy királyi kibo-
csátvány (,Neues Lehrgebäude der Diplomatik.' Bd. 
VIII. S. 255.); Magyarországban pedig rendezett 
anyakönyvek nyomára már 1515-ben, a veszprémi 
m e g y e i zsinat adatai közt találhatni e szókban: „Item 
quilibet Plebanus faciat regestrum, seu l ibrum, in 
quo conscribet nomina baptisatorum, parentum, 
compatrum, et commatrum, diem et annum, ad 
eum finem, ut quando opus sit, reperiantur affi-
nitates spirituales, et anni baptisatorum, et quod 
liber maneat in Ecclesia." (Péterffy, Concilia in 
Hung, celebrata. P. I. Poson. 1741. pag. 255.) Olly 
időben tehát, melly a redormatiót megelőzé, már 
nem vala ismeretlen hazánkban az any?könyvek in-
tézménye. 

Lehetne még a legújabb, az egyház javainak 
kezelését illető intézményekre nézve is, Magyaror-
szágés a külföld közt párhuzamokat vonni : sed exeni-
pla sunt odiosa. Ompolyi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 20-án kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva, G a s p a r i k Kázmért, a váczi székes-káptalan 
nagyprépostját, sok évi közhasznú működésének elismeréseül , a Lipót-
rend kis keresztjével méltóztatott, a taxák elengedése mellett legkegyel-
mesebben földiszesítni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 24-én kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva, M ü l l e r Mihály vitézi kanonokot és plébánost, 
egyházmegyei iskolai főfelügyelőt, a lelkipásztorkodás és iskolaügy 
körében tanusitott sok évi érdemteljes működésének elismerése mellett, 
a Ferencz-József-rend kis keresztjével méltóztatott legkegyelmeseb-
ben földiszítni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 17-én kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva, S z i d o r Antal, premontrei rendű áldozárt, és az 
eperjesi kath. gymnasium igazgatóját, a tanügy körül kifejtett számos 
évi , s érdemteljes működésének elismeréseül, koronás arany érdemke-
reszttel méltóztatott legkegyelmesebben földiszesitni. (W. Z.) 

P E S T , mart. 26-án. Ő eminentiája, országunk herczeg-
primása, főmagass. S c i t o v s z k y János esztergomi bibor-
nok-érsek u r , legbensőbben meg levén győződve a papi sz. 
gyakorlatoknak az egyházias élet és hitbuzgóság emelése kö-
rül mindenkor észrevehetett üdvös hatásáról, kegyesen el-
rendelni méltóztatott, hogy e gyakorlatoknak két év folyta 
alatt (először ugyan a megtartott tartományi zsinatra tett elő-
készületek , másodszor pedig a háborús idők miatt) megszakí-
tott fonala újra fölvétessék : hogy igy az ezen vallásos eszköz 
által eléretni kívánt gyümölcsökben a főmegye papsága, s ál-

tala minden hívei nagyobb mértékben részesittethessenek. A 
főmagasságu bibornok-érsek ennél fogva, mart. 21-én kelt fő-
pásztori körözvényében értesíti róla alárendeltjeit, hogy az ez 
évi papi sz. gyakorlatok helye Posony leend ; az ajtatosságok 
a primási lak kápolnájában, május 21-én, délutáni 4 órakor 
veendvén kezdetöket, és tartván 25-dikéig, midőn a reggeli 
órákban fogják végöket érni. — A gyakorlatok vezetésére P. 
G u i d i Domonkos kéretett föl ; a ,consideratio'-kat pedig P. 
G o l e s s é n y i Pantaleon tartandja. — A Nagy-Asszonyunk ha-
talmas pártfogása aláhelyezett ajtatosság épen aBoldogs.Szűz-
nek különösen szentelt hónapban, a legszebb reményekre jogo-
sít, a lelki élet virányainak óhajtott felüdülését illetőleg; melly-
nek eszközlésére a főmagasságu főpásztor mit sem mulaszt el : 
ez úttal is nagylelküleg gondoskodván róla, hogy a sz. gyakor-
latokban résztvevők legnagyobb része az érseki lakban he-
lyeztetvén el, a többiek a posonyi szerzetes-házakban, és más 
egyháziak épületeiben alkalmas szállást találjanak. Mi hogy 
annál nagyobb renddel történhessék, az előleges intézkedé-
sek jókor megtehetése végett, a sz. gyakorlatokban részt ven-
ni kívánók, megjelenési szándékukat aprilhó végéig, az illető 
alesperesség ut ján jelentsék be. 

— Valamint az ország több részeiből, ugy különösen a 
váczi megyéből is örvendetes előmeneteléről tudósíttatunk a 
pápa ő szentsége részére gyűjtött szeretetfdlérek szaporodá-
sának. Váczról a megyei ft. hivatal utján legközelebb illető 
helyre küldetett : 100 darab arany, 13 két-forintos, 2 ezüst 
rubel, 5 darab öt-frankos , 5 darab egy-forintos , 144 darab 
ezüst húszas , és 226 f r t a. ért. Pedig e szeretetadományok 
csupán néhány alesperesi kerületből küldettek be; a gyüjte-
lékek a megye nagyobb részéből még be nem lévén származ-
tatva. Az őszinte ragaszkodás eme tettleges bizonyítványai, 
sokszor a leggyengédebb és meghatóbb sorok kíséretében ér-
keznek : mellyek közé nem lehet nem számitanunk egy 2-dik 
elemi osztálybeli ifjúság által küldött levelet is Hatvanból, 
mellyel a kisded hivő sereg a kebelében gyűjtött „két uj fo-
rintot" a sz. czélra fölajánlja, 

— (A zágrábi főmagass. bibornok-érsek körlevelének 
folyt.) „Az állami pénzeknek e jó kezelését még a sz.-szék el-
lenségei közül is sokan bevallják; miután a napnál világosabb 
igazságot makacsul tagadni sokáig lehetetlen. ,Hanem e gaz-
dálkodás mellett, mondják, el is hanyagoltatott minden, mi 
az ipar, földmüvelés, és kereskedés előmozdítására czéloz.' 
Az ekkép gáncsoskodóknak legyen elegendő azzal felelni, mit 
az ,Annuaire des deux mondes', ezen, a pápai szék iránti 
nagy ragaszkodása felől bizonyosan nem gyanús kútfő, 1855-
ben, e tárgyat illetőleg közlött. A pápai államról ugyanis ek-
kép irt : ,Ugyanakkor, midőn a közpénzügyi viszonyok ren-
deztettek , és az államjövedelmek igen csekélyen folytak, a 
közmunkák, kereskedés , művészet, legnagyobb előmenetel-
nek örvendtek. Mindenfelé uj közlekedések nyittattak, a tor-
racinai kikötő tágasbbá té te te t t , a pontini mocsárok kiszárí-
tása folytonosan előrehaladt, és az ostiai tó lecsapolására ko-
moly készületek tétettek. Óriási hidak épültek, a kereskedés 
tetemes javára. A Tiberisen gőzerővel megkezdetett a hajó-
zás ; és a hajózási rendszer igen jeles tervének következtében, 
a romai kikötőt annyi hajó látogatá, mennyit az eddig soha 
sem látott. A főváros légszeszszel lőn kivilágítva ; villany-
távirda létesült; engedély adatott több rendű vasút építésére, 
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s a földmüvelés és barmászat előmozdítására jutalmak hatá-
roztattak. Külön bizottmány is neveztetett ki, a leggazdagabb 
birtokosokból alakitva, melly azon módok felől tanácskozzék, 
mint lehetne legczélirányosabban a népességet emelni, s az 
egészségtelen romai vidéket lakhatóbbá tenni.' Igy irnak a ne-
vezett évlapok. — Magam is lát tam, Albano közelében, a 
mostani szentséges pápa által emelt hidat, s csudáltam annak 
valamint roppant nagyságát, ugy szépségét is : de csudáltam 
főleg azt , hogy nvkép lehet egy kis állam szük jövedelmei-
ből illy halhatatlan müveket hozni létre. — I m e mit tett rövid 
idő alat t , még az ipar és kereskedés érdekében is ama papi 
kormány, mellyet sokan olly élhetetlen-, henye-, gyermekes-, 
és tespedőnek neveznek. De mit csudálkoznánk rajta, hogy a 
pápai kormányról illy hazugságok állittatnak, midőn nem 
átalnak ollyasmit is vetni szemére, mintha még a tudomá-
nyok-, erkölcsi mivelődés-, és humán intézetekben is retrograd 
irányú volna : holott pedig minden, ki nem egészen járatlan 
az emberi-nem történetében, jól tudja , mikép a romai pápák 
mindenkor legnagyobb buzgósággal ápolták és pártolták a 
művészetet, tudományt, religiót és jótékonyságot. Valóban 
csak is ez igyekezetök által sikerülhetett kivívni, hogy 
Roma minden időben akkép tekintetet t , mint a tudomá-
nyok legfőbb gyámola és föntartója, mint a földkerekség 
első muzeuma, s legvendégszeretőbb városa Európának. Sz. 
Pé te r , laterani sz. János , S. Maria Maggiore, és száz meg 
száz egyéb műemlékei a pápai államnak, egyszersmind leg-
dúsabb , sőt álmélkodásra méltó remekei a szépmüvésze-
teknek. A vaticani muzeum és könyvtár páratlan kincseit 
bírják az emberi tudomány- és elmemüveknek. Roppant nagy 
e fölött száma magában a városban is a részint kijavított, ré-
szint újból emelt vizvezetéseknek, s a csudálatos pompájú ku-
taknak , mellyek minden 24 órában ötödfél millió akót öm-
lesztenek a legegészségesebb vizből. S mennyi temérdek szob-
rok, gúlák, obeliscok láthatók i t t , megannyi tárgyai az áta-
lános csudálkozásnak ? A tudományok számára Roma li a t-
v a n e g y tanitó-intézetet tart nyitva; mellyek számát neveli 
még 34 kerületi iskola ; a keresztény szeretetnek tizenkilencz 
kórház van emelve, 4531 ágygyal, és 65 hospitiummal ellát-
va , mellyekben évenkint 27,000 egyén lel menedéket és eny-
hülést. Az emberi nyomor enyhítésére szánt eme menhelyek, 
mellyeket a pápák buzgalma hozott létre, s ugyanazok bő ado-
mányai tartanak fön, Túrina Maximus szerint, huszonhat 
millió frankba kerülnek évenkint ! — Milly tetemes része le-
gyen e , csak futólagosan említett nagyszerű s jótékony inté-
zetek föntartásában a jelenleg uralkodó pápának? minden, a 
romai ügyekkel némileg ismerős tudja. Hathatósan előmozditá 
ő a pontini mocsárok kiszáritását : ezen óriási müvet , melly-
nek kivitelébe egy Nerva, Traján, és Theodorik belefáradt, s 
mellyet VIL Pius pápa olly nagy lélekkel kezdett meg újra. 
A bölcseségről nevezett jeles intézet, a ,Sapienza', a vegy-
tani, természettörténeti, ásvány- és állattani teremek újbóli 
rendezése, boncztani muzeum alapitása, a keresztény ré-
giségek muzeumának fölállítása, a természettani nagyszerű 
muzeum építése, az «ahhoz csatolt tágas palotával, mind-
ezen , nem kevésbbé hasznos, mint dicső alkotmányok, IX. 
Pius kimerithetlen bőkezűsége által jöttek létre. — Illyen ama 
pápai kormány, mellyet olly igazságtalanul és rossz szándék-
kal vádolnak tétlenség- és aluszékonysággal, s mellyet min-

den előhaladás ellenségének neveznek ! Abból, hogy a tudo-
mányok Romában nem olly szellemben adatnak elő, melly a 
pápai szék és religio ellenségeinek tetszenék, épen nem lehet 
jogosan azt következtetni, mikép ott a tudományok elhanya-
goltainak , s az emberek értelme, mint mondani szokás, sürü 
setétségbe borittatik. Romában ugyanis a vallás még nem fosz-
tatott meg tekintélyétől. Az Isten nevével ott nem a termé-
szet . vagy anyagi mindenség, hanem a legfőbb lény, a menny 
és föld teremtője , s a világ legigazságosabb, legbölcsebb, és 
leghatalmasabb kormányzója ruliáztatik föl. Krisztust ott nem 
merő philosophus-, vagy épen nazárethi álprofetának, hanem 
az élő Isten Fiának tar t ják , ki minket vérével az örök kár-
hozattól megszabaditott, és minden igazság ismeretére veze-
tett. Az evangéliumot Romában nem ugy tekintik, mint hitre-
gék halmazat, hanem mint Isten igéjét , melly megvilágosítja 
a különben tudatlanság és tévelygés sürü setétségében vakos-
kodó emberi értelmet. Romában a keresztény hit még nem 
enyészett el a halandók szive- s értelméből ; s ott nem tarta-
tik valódi tudománynak az, melly ellenkezik a kinyilatkoztatott 
igazsággal. Mindez azonban annyira nem tanúsítja a tudomá-
nyok mivelésének ottani hanyatlását, hogy inkább nyilvános, 
és valóban örvendeztető bizonyitványaul kell ismernünk ama 
bölcseségnek, melly egyrediil valódi, s képes az emberi-nemet 

boldogítani Szintilly kevéssé alapos az, mi az emberiség 
tekintetéből a papai kormánynak szokott szemére hányatni. Ha 
az angol lapokra, különösen a ,Quarterly Review'-re hallga-
tunk , ugy a történet nem képes előmutatni kegyetlenséget, 
minőt IX. Piuséhoz hasonlítani lehetne. 1851-ben, mondják 
ők, 11279 politikai fogoly sínylődött a pápai tömlöczökben, 
kiknek sorsuk borzasztó volt. Allitásuk bizonyitványaul azt 
hozzák föl, hogy sz. Leo börtönében sziklába vájt üregek 
vannak, mellyekben nem tölthet el a rab öt napnál többet, a 
nélkül hogy látását , és tizet, a nélkül hogy életét el ne ve-
szítse. Lehetetlennek látszik, hogy illy durva rágalmak hi-
telre találhassanak : és mégis akadnak emberek nem csupán a 
prot. angolok, hanem a kath. francziák közt is , kik azoknak 
hitelt adnak : holott pedig könnyű volna az állitottak hamis-
ságáról meggyőződniek, ha csak a sz. atya szelid jellemére gon-
dolnának is Tudva van, hogy az emberiség törvényeihez 
szorosabban alkalmazott, és reformált bűnbánati rendszer Ro-
mában vette kezdetét, és már XI. Kelemen alatt be volt 
hozva. Tudva van, hogy XII. Leónak emiitett börtöne az au-
burni rendszer u tán , és akkép van épitve, hogy az min-
den , még külföldi nemzeteknek is példányul szolgálhat. 
Végre tudva van, hogy a romai tömlöczökben, néhány napra a 
pápának visszaérkezte után, csak 260 egyén volt bezárva ; kik 
közül 120-an azzal vádoltattak, hogy politikai gyűlölségből 
mások élete s javai után áskálódtak; a többiek pedig egészen 
közönséges gonosztevők voltak. És a mint az akkori franczia 
követ, Corcelles bizonyítja, olly gyalázatos pártütés után, nem 
több, mint 38 egyén fogatott pör alá ; s a franczia elfoglalás 
első félévében egyetlen-egy, előleges gyanúból megrendelt po-
litikai elfogatás sem történt, egyetlen-egy illy bűnös sem ítél-
tetet t el ; sem egyetlen-egy, akár halálos, akár jószágvesztési 
büntetés nem mondatott ki. Ugy hogy igazán elmondhatta a 
franczia követkamara tagja, Tocqueville, az 1849-diki oct. 18-
kán tartott gyűlésben : ,Minden kétségen kivül van , hogy e 
forradalom, melly erőszak- és orgyilkossággal vette kezdetét, s 



szenvedély- és esztelenséggel folytattatott, Roma elfoglalása 
után senkire, sem szabadságot, sem birtokot, sem életet ille-
tőleg, nem hozott vészt.' Illyen a pápai kormánynak ama hí-
resztelt vadsága s embertelensége. Bizonyára Romában, ha 
csak túlságos szelídség által nem hibáznak, kegyetlenség kö-
vetkeztében ugyan nem történik vétség. — De a pápai kor-
mánynak még annyiszor emlegetett türelmetlensége sem bir 
mélyebb alappal. Igaz, hogy a romai kormányt nem széditette 
még el amaz álfelvilágosodás, melly azt erősíti, hogy mit sem 
tesz, akár hisz valaki Isten- és Krisztus Jézusban, akár nem, 
stb. De a pápai kormány tudja azt is , hogy az Üdvözitő tör-
vénye minket valamennyi embertársainknak különbség nélküli 
szeretetére kötelez, még pedig akkép, hogy őket is ugy, mint 
magunkat tartozunk szeretni. Es e törvényt ő híven megtar-
totta mindig, és tartja ma is, az emberiség minden köteles-
ségeinek teljesítésére nézve. Innen van, hogy maguknak a 
Krisztus keresztjét gyűlölő, ellenséges zsidóknak is, mig több-
nyire minden más népek közt súlyos üldöztetésnek voltak alá-
vetve, menhelyet nyitott; s velők napjainkban is olly embe-
rileg, és annyi szelidséggel bánik, minő után Svédország és 
Mecklenburg katholikusai hiában sovárognak. S ki fogja ta-
gadni merészelni, hogy a romai pápák minden nemzetbeli kü-
lönféle családoknak , mellyek a szerencse forgandósága által, 
melly Horáczként a kevély diadalmakat temetkezési pompává 
változtatja, székeikből kiűzettek, saját államaikban engedtek, 
és engednek ma is menedékhelyet; még azon családot sem 
véve ki, mellytől az apostoli szék hatvan év folyta alatt annyi 
méltatlanságot szenvedett és sanyarúságot. Valljon nem elég-
gé mutatja-e a pápai kormány kitűnő emberszeretetét és tü-
relmességét, hogy ezer meg ezer minden vallású és nemzet-
beli egyén, évenkint, több hónapokig is élvezi Roma városá-
nak kellemeit, a nélkül, hogy a hit- és vallásfelekezetrei te-
kintetnél fogva legkisebb zaklatásnak volnának kitéve. Melly 
emberszeretetnekugyan nem legkisebb részét épen azon tőzsér 
nép tagjai élvezik, kik a pápai szék irányában táplált gyü-
löletöket és idegenkedésöket csaknem minden alkalommal 
tanusitják " (Vége köv.) 

BORSA. (A szamos-ujvári püspökség székhelyét illető 
közlemény vége.) Ha Szebenben székelne a szamos-ujvári 
gör.-egy. püspök, a szebeni disunitus egyház-megye egy ré-
sze, s az egész gyulafehérvári gör.-egy. érseki megye által 
választatnék el tulajdon egyház-megyéjétől. Mikép hallat-
tatná tehát atyai szavát két egyház-megyén keresztül : hogy 
lelki juhai sziveibe hatoljon, hogy azok megismerjék azt, és 
tettleg kövessék ; miután, ,verbum Dei non solum auribus, sed 
etiam corde percipiendum est' ? — A főpásztorok egyik fő 
kötelezettségűk a tnenti sz. zsinat szerint (Sess. XXV. Cap. 3. 
de reform.), hogy egyház-megyéjekben, minden egy, vagy ha 
nagyobb (mint a szamos-ujvári, melly 693 kisebb-nagyobb 
helységet foglal magában) kiterjedésű az, minden két évben 
személyesen ,canonica visitatio'-t tartsanak, vagy pedig kül-
döttjeik által tartatni rendeljenek: hogy személyesen bejár-
ván az Őrizetök alá adott Ur-szőllejét, az abban buján tenyé-
sző gyomot ,opportune, importune, sed tamen in spiritu cha-
ritatis' kiirtsák; az Ur-szőlleje munkásait a hely-, viszonyok-, 
és hiányok természetéhez képest változtassák ; a hiveket a 
hitben megerősítsék, s az erény útjára buzdítsák. Egy fő-
pásztornak atyai intő, s oktató, apostoli szava évek után is 

viszhangzik egy falusi közönség szivében: mig tulajdon lelki-
pásztorának az igazság ugyanazon kutforrásából meritett szava, 
csak többszöri ismétlés után talál viszhangra; vagy pedig 
sokszor a legszentebb igyekezet és buzgóság daczára, nyom-
talanul legördül a bűnös szenvedélyek keményítette szivek 
kősziklájáról. Örökre eltörülhetlen betűkkel bevésve marad, 
még az ártatlan falusi gyermekek keblében is, azon boldog óra, 
melly közükbe hozta főpásztorukat, egy összes egyház-megye 
gondos atyját. Arról kellene tehát gondoskodnunk inkább, 
milly eszközök által lenne kivihető, hogy a főpásztorok éven-
kint megtehessék a ,canonica visitatio'-t; nem pedig azon 
törnünk fejünket, hogy nagy fontosságú, a nép erkölcsi éle-
tének emelésére, s az összes egyházmegye virágzására üdvös 
befolyású vállalatukat nehezitsük, vagy pedig épenséggel 
kivihetienné tegyük. Igaz, hogy az örök igazság szavai sze-
rint: „Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat" : 
hanem ,angelicis humeris formidandum onus sibi imponit'; 
mert ha az Üdvözitő szive szerinti hősies elszántság, és a 
hivatás nehézségeit enyhítő helyi viszonyok kivántattak a 
főpásztori hivatal kezelésére még az egyház első századaiban 
is, midőn egyetemes és megyei zsinatokban tárgyaltattak a hit 
és erkölcs czikkei, midőn sz. Ágoston szerint: ,Membra id 
operata sunt , quod dictante Capite (Christo) cognoverant' 
(De cons, evangelist.): mennyivel inkább szükséges korunkban, 
midőn az idők mostoha viszonyai miatt , még az annyira ál-
dást hozó megyei zsinatok sem hivathatnak egybe, hogy a 
főpásztor egész szent hévvel kifejtse apostoli tevékenységét 
megyéje kormányzásában? Már pedig telietné-e ezt a szamos-
ujvári gör.-egy. főpásztor, ha Szebenben lenne székhelye ? 
Nem akkor árasztanak a nap sugarai is a földre legtöbb ter-
mékenyítő meleget, midőn az fölkél, vagy lenyugszik, hanem 
délben, midőn a láthatár központjáról lövellik le áldásdus 
lievöket ; ugy szintén egy főpásztor is , kiről el kell hogy 
mondhassuk az írással : „Ignem veni mittere in terram ; et 
quidvolo, nisi ut accendatur" ? egyliáz-megyéje gyupontjá-
ből kell hogy szétáraszsza az élő hit sugarait, és ker. szeretet 
szikráit lelki gyermekeinek szivébe. Azután, hány eset nem 
adja elő magát, hogy a falusi lelkész, kinek terhes hivatásá-
ról már rég elmondta a szent atya : „Ars artium, cura anima-
rum", személyesen kell hogy megjelenjék főpásztora előtt 
bizonyos ügyben ; és ekkor pusztán marad a nyáj , kivált 
egyház-megyéinkben, és átalán nálunk görög-egyesülteknél, 
hol hiányoznak a segéd-lelkészek (mert a jövedelemből alig 
élődnek napról-napra maguk a plébánosok is, pedig sanyaruan). 
Ha tehát a megye szélén, vagy pedig egy harmadik egyház-
megye kebelében van a püspöki székhely (mint az történnék 
akkor, ha a t. véleményező szerint a szamos-ujvári püspökség 
székhelye Szebenbe tétetnék át), akkor, mig a Szilágyság 
Magyarhon felőli részén, vagy Máramaros havasain tul lelkész-
kedő pap bejárná Szebent, sok lelki juhait halva találhatná, a 
nélkül hogy azok az örök üdvünket föltételező szentségekben 
részesittettek volna. Igaz, hogy távolléte alatt be-betekint jó 
pályatársa az ő aklába is : de ez vajmi kevés akkor, midőn sa-
já t hivei is igénybe veszik gondját. Hiszem, hogy a mondot-
takból kiki be fogja látni, mikép a szamos-ujvári egyház-megye 
székhelyét Szebenbe áttenni annyit jelentene, mint a harczoló 
anyaszentegyház ezen előbástyáját még most csiráiban elfőj • 
tani és megsemmisíteni. Való, hogy az a hir kapott szárnyra, 
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mikép a szamos-ujvári gör.-egy. egyház-megye székhelye Sza-
mos-újvárról el fog mozdittatni, s más helyre tétetni : de 
hová ? azt nem tudhatni. Hogy Szebenbe nem : az valószínű-
nél is több ! Ha már e hir valósággá válnék, mi nem lehetet-
len, reméljük, hogy azon fölséges atyai kegyelem, melly ezen 
egyház-megyét létre hozá, s melly apostoli kegyelemért az 
Uralkodójához mindig hü román nép örök hálával tömjénez 
Fejedelmének, mielőtt a székhely változtatását elrendelni ke-
gyeskednék , most is , mint ezen egyház-megye alapításakor, 
előre kiszemeltetné a helyet , hol , az egyház-megye jövőjé-
nek megfelelőbben székelhetne a főpásztor ; s az ezen megye 
jóllétére irányzott magas tervekben nem fogna az illető főpász-
tor s káptalani kar ebbeli szerény, de minden bizonynyal jó 
szándékú véleménye sem mellőztetni. Fölséges Urunk vele 
született nagylelkű bőkezűsége ültette az Ur-szőllejébe ezen 
egyház-megye csiráit : hiszszük tehát erősen, hogy ezentúl 
sem fogja megvonni attól szelid ápolását; hanem mindaddig 
atyailag fog róla gondoskodni, miglen gyümölcsöző fává nem 
válik; hogy árnyai alatt megpihenhessen az élet sivatagjában 
vándorló. A mindenség Urát pedig az egek felé emelkedett 
szívvel kérjük : harmatozza le termékenyítő kegyelmét e mus-
tármagra , hogy abból sz. Fia drága vérén megváltott Anya-
szentegyházát diszesitő terebélyes fa lehessen ! B. A. 

BECS. (A főmagass. bibornok-érsek febr. 9-diki körleve-
lének folyt.) „Mindazonáltal a pápai kormány ellen felhozott 
vádak legtöbbje nem is komolyan emeltetik. Ama könnyű lo-
vassághoz hasonlók azok, melly a romai légiók előtt, mozgé-
kony csapatjait rajként szerteereszté, mielőtt az elhatározó 
ütközet ideje elérkeznék. Ha a Campagna szintolly szorga-
lommal miveltetnék, mint Angolhon, és a pontini mocsárok olly 
termékenyek volnának ma is, mint voltak amaz időben, mikor 
még Pontia város állott, ha az egész egyházi államot vasutháló 
borítaná, s a Sapienziában egy második Aristoteles adná elő 
a bölcsészetet, s a természettani tudományok minden ágai 
első rendű búvárok által volnának is képviselve, mindezzel a 
mozgalom számnélküli vezetői és szítói közül egyetlen-egy sem 
volna kibékítve. A pillanat veszélyét nem azon elégületlenség 
képezi, melly az egyházállamban valóban létezik; az egész 
veszély, mint ezt a sz. atya tökéletes igazsággal jegyzi meg, a 
k ü l s ő befolyásban rejlik. Először bizonyos számú dicsvágyas, 
vagy rajongó egyén lőn felbiztatva, és pénzzel gazdagon el-
látva; azután, később, tiszteket és katonákat küldtek szá-
mukra , s olly állapotba helyezék őket, hogy a népességet 
leigázhassák. Most már odáig értek a dolgok, hogy az alkal-
matlan kiméleti tekintetek teljesen mellőztetnek, és egye-
nesen a czél felé törnek : s a világ legfőbb katonai hatalma, a 
készületben levő büntettet paizsának védelme alá látszik venni 
akarni. Ebben rejlik a sz. Péter örökségét fenyegető veszély 
lényege. Mi a valóban meglevő elégületlenséget illeti, ez leg-
nagyobb részben olly forrásokból ered, mellyeket sem a pol-
gári-házasság, és egyházi javak elvétele, sem alkotmányleve-
lek és kamarai ülések által nem lehet betömni. Vagy talán 
Francziaországban akkor, midőn ott még két ház ülésezett, 
nem találtattak elégületlenek, nem voltak izgatók és össze-
esküvők ? Azonban a társadalom bizonyos rétegére nézve, az 
egyházi államban valóban létezik egy sajátságos alkalom az 
elégületlenségre. Egy papi fejedelemnek lehetetlen nem al-
kalmazni papokat az államkormánynál ; s ez által a világiak 

megfosztatnak a főbb hivatalokrai kilátástól. Ez azonban nem 
a fődolog. A világi tisztviselők száma 7000-re megy, a papoké, 
kik államhivatalt viselnek, alig 300-ra ; s ha ezen hivatalokból 
kétszáz, világiaknak adatnék is, ezzel igen kevés, vagy semmi 
sem volna megnyerve. A kereszténység atyja, nem ismer más, 
mint békepolitikát ; s még az európai népjog kötelékei nem 
tépetnek szét, külellenségektől nincs oka félnie. Ez által le-
hetségessé válik a pápára nézve, alattvalóit az államélet jó-
téteményeiben olcsóbban, és egyszerűbb eszközök segélyével 
részesiteni, mint ez a nagyobb birodalmakban kivihető. Ez 
által pedig a becsvágy előtt nem egy ösvény záratik el ! Ha a 
romai a hadseregbe lép, ugy egyedül arra van kilátása, hogy 
a béke vitéze maradjon, s legfölebb egyszer életében , egy 
csoport rendzavaró ellen induljon. Ha a beligazgatás valamelly 
szakában választja pályáját , ugy fölviheti egy delegatus, 
vagy akár minister méltóságáig : de a fizetés mindig mérsé-
kelt marad, s az európai fontosságú ügyek, mellyek itt tár-
gyaltatnak, mellőzve az európai rend megzavartásának esetét, 
nem világiak, hanem e g y h á z i a k . Harcz- és viharban fej-
lődik az erő. Midőn az bátran küzd meg az élet magasan 
emelkedő hullámaival, ez érdekes látvány ; s ha a küzdelem 
dija az igazság és igazságosság, ugy e látvány fönségessé 
lesz. De egy tengeri vihar , biztos partról nézve, nagyszerű 
látvány ugyan, s az abban részt vevő kormányosnak elegendő 
alkalma van éberségét és tapasztalatát, a matróznak pedig 
ügyességét és bátorságát tanúsíthatni : mégis egy utazó sem 
óhajt magának vihart a tengeren átkelve, s minden hajós-
kapitány azon van, hogy, ha csak lehetséges, a szélvész 
kitörése előtt kikötőbe juthasson. Az ember a maga legfőbb 
és jobb ereit más téren is megpróbálhatja, nem egyedül a 
fegyverek zajában, és politikai bonyodalmak szorongatásai 
közt; és jóllehet igenis gyakran, nem kerülhetni sem az egyi-
ket , sem a másikat ki, mégis egyetlen okos ember sem fogja 
állitani merni, hogy ez a maga czéljának megfelelni akaró ál-
lamra nézve nélkülözhetlen." (Folyt, köv.) 

OLASZORSZÁG. Az ,Oesterr. Volksfreund'a Romában, 
mart. 16-dikán, ő szentsége részére történt demonstratio felől 
ezt i r ja : „Épen most jövök" (mart. 16., délutáni 2 órakor) „a 
Vaticánból, hol megható jelenetnek voltam tanuja. A sz. atya 
régi szokás szerint martiushóban minden pénteken megláto-
gatja a vaticani bazilikát, a cardinalisok és előkelőbb főpapok 
kíséretében. A jó érzelmű, jámbor romaiak és idegenek meg-
egyeztek benne, részére egy keresztényekhez illő demonstra-
tiót tenni. Rendesen a templomban csak kevesen vannak, kik 
egészen elenyésznek a roppant helyiségben. Azonban ma alig 
haladtunk fel a constantini nagy lépcsőn, a mint magunk előtt 
nagy sokaságot láttunk összegyűlve, mellyel a nagy csarnok 
egészen megtelt ; s melly a sz. atya közeledtével az ősi romai 
kiáltást hallatta: ,Szent atya! áldását.' Térdre borulva, kezeiket 
kinyújtva, a legnemesebb érzések közt vártak ők a sz. atyára; 
ki, s vele együtt mindnyájan, a legmélyebben meg volt in-
dulva. A menet megállt ; s a sz. atya áldását adta a sokaságra. 
A nagy atriumba érkezve, ugyanazon jelenet, még élénkeb-
ben ismételtetett. Valamennyien, idevalók és idegenek, sirva, 
és imádkozva tolakodtak a közös sz. atya köré. A sokaság olly 
nagy volt , hogy a testőrök, és a keresztet előlvivő, alig ha-
ladhattak. Magába a bazilikába léptünkkor, annak iszonyú 
hajóját tömve találtuk : sok évek óta nem láttatott itt annyi 
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temérdek nép. Mélyen megindulva, sőt szemeiben könyekkel, 
lépdelt a sz. atya: jobbról és balról áldását adva a legnagyobb 
mértékben meghatott tömegre. A pápa szokott imádságát vé-
gezte , s vele együtt mindenki imádkozott : a néppel telt 
templomban egyetlen hang sem hallatszott. Ez órát soha sem 
fogom feledni! Oh valóban, a kath. érzelem nem halt még ki.1' 

FRANCZIAORSZÁG. A ,Le Monde', mint pótlék-lapja 
a ,L'Univers'-nek, egyébre nem vehetvén magának szabadsá-
got , kénytelen vele megelégedni, hogy a többi, kisebb-na-
gyobb mértékben antikath. irányú lapok tévállitásait megrój ja, 
s ollykor nevetségesekké is tegye; mint ez legújabban a ,Consti-
tutionnel'-re nézve az eset. E lap tudnillik mart. 19-diki számá-
ban i r ja : „Az excommunicatio, mellyről annyit beszéltek,még 
sem tünt föl a lá thatáron. . . Egy második monitorium is ér-
kezett: de ennek tartalma még gondolatát is eltávolítja egy 
f o r m á l i s e x c o m m u n i c a t i o n a k . . . A sz. atya tudatja 
sard ő felségével, mikép nem titkolhatja el , hogy az egyház 
törvényeit nyíltan megszegte, s hogy f o r m a l i t e r k i v a n 
k ö z ö s í t v e (qu' elle est excommuniée formellement)." Es 
igy, teszi hozzá a ,Le Monde', „a piemonti király mit sem fél-
het a f o r m á l i s e x c o m m u n i c a t i o t ó i , de azért f o r-
m a l i t e r e x c o m m u n i c á l v a van." Különben arra is fi-
gyelmezteti a canoni jogban nem igen jártas ,Constitution-
nel'-t, hogy a sardiniai király nem kaphatott akár első, akár 
második monitoriumot ; az excommunicatio, minőről itt szó 
van, „latae sententiae," s „a iure" levén, mellyet a sard király 
,ipso facto' magára vont , mihelyt az egyház törvényét ön-
tudattal sérté. A hozzá intézett előleges figyelmeztetések 
tehát egyedül azt eszközlék, hogy magát nem mentheti 
tudatlansággal: a legújabb pedig azt adja értéséül, misze-
rint „a királyt v a l ó s á g g a l éri az egyház büntetése. Azon-
ban e nyilatkozat (a ,Constitutionnel' második monitoriuma) 
előtt, már alája esett személye. Most már ki sem lehet ez 
iránt kétségben. Csupán azt engedi meg a sz. atya, nem akar-
ván a kath. alattvalók lélekismeretét nyugtalanítani, hogy 
uralkodójokat akkép tekinthessék, mint e l t ű r t és nyilváno-
san föl nem jelentett, kiközösített egyént. Az urukkali érintke-
zés ennél fogva nem teszi ki őket a kisebb excommunicatio 
veszedelmének. VII. Pius, 1809-dik évi jun. 10-én kelt bullá-
jában egy hasonló esetben" (I. Napoleon irányában) „szintilly 
könyörületes tartózkodással viseltetett. Azonban a pápának 
ezen irgalma csak is a hivek iránti kedvezés kifolyása : a bű-
nös köteles mindenben akkép viselni magát, mint ki excom-
municálva van ; a büntetés rá nézve, minden következéseket 
maga után vonván." 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Imént hagyta el a sajtót : 

,PRESBYTER IN SYNODALI EXAMINE, seu Compendium 
Theologiae Generalis, Dogmaticae, Morális & Pastoralis, 
item Iuris Ecclesiastici, cum Appendice de Concilio Triden-
tino. Per Joannem K o p s z , Dioecesis Sabariensis Presby-
terum, SS. Theologiae Doctorem, Illmo ac Rev. D. Eppo 
Sabar. a secretis et Cancellariae Directorem, Iuris Eccles. 

Professorem P. O. S. Sedis Consist, et Iudicii Matrim. As-
sessoren! , item prosynodalem exaniinatorem, editum anno 
Domini 1860. Liber I. Theologia Generalis et Dogmatica. 
Editio altera auctior.' Sabariae, I860.' X és 195 1. 

A ,Presbyter in Synodali Examine', melly után e lapok 
utján is nyilváníttatott kívánat, ekkép nem sokára uj, és bőví-
tett kiadásban fog megjelenni. A bővített, s mintegy 72 ívre 
terjedő munka, négy külön füzetben fog kiadatni. Az egész-
nek ára 4 frt 20 krt teend austriai értékben. Az első füzet, 
melly az átalánosTheologiát és Dogmaticát tartalmazza, el-
hagyván a saj tót , azonnal megküldetik a t. előfizetőknek. Az 
egész munka hihetőleg a f. novemberhói pesti vásárig kikerü-
lend a sajtó alól: mire az haladéktalanul kézbesittetik a t. elő-
fizetőknek; kik tisztelettel fölkéretnek, hogy az első fiizet 
vételével az egész munka árát lefizetni ne terheltessenek. — 
Hogy t. olvasóink a munka czélja s oeconomiája felől bővebb 
tudomást szerezhessenek, az előszót egészen ideteszszük : 

„Operis ,Presbyter Dioecesis Sabariensis in Synodali 
Examine' prima editione distracta, plurium Venerabilium Con-
fratrum provocationi obsecuturus, alteram sub titido latius 
patente : ,Presbyter in Synodali Examine' adornavi editionem. 
Compendium primitus uno tomo absolutum, nunc multis au-
ctum, in quatuor libris vulgatur. Theologia Generalis et Do-
gmatica pro eo, ac oportuit, aucta est, in ampliore certe 
ambitu proponenda, si finis operis admitteret. Theologia 
Morális interpositis quibusdam propositionibus, inprimis vero 
practicis casibus additis increvit. Theologia Pastoralis demtis 
paucis, quas Liturgicae inserui, notis vix ullam subivit muta-
tionem. Ius Ecclesiasticum in systematical« formam redactum, 
ratione materiae auctum, et fontium auctoritate munitum eum 
iuris statum, qui in Austriae imperio actu viget, exhibet. Au-
gmenta e Theologia Generali et Dogmatica Joannis Schwetz, 
Praelectionibus Theologicis Joannis Perrone, Compendio 
Theologiae Morális J. P. Gury, et Kath. Kirchenrecht von Dr. 
Joh. Fr. Schulte desumta sunt. Si opus, dum hac modalitate 
ampliaretur, aliquantulam nactum est perfectionem, huius laus 
inprimis Deo, qui dedit mihi velle et perficere, dein vero ce-
lebratis nunc Auetoribus tribuatur oportet. Arnica verba, 
quae recte hoc tempore in paginis ,Religio' nuncupatis lege-
bam, me sperare faciunt, futurum esse : ut benevoli Lectores 
defectus, quos observabunt, mihi benigne condonent. Dabam 
Sabariae, die 7-a Martii 1860." 

Kegyes adományok: 
Pápa ó szentsége számára : 

B.-Csabáról, illy jeligével : ,Beati, qui persecutionem patiuntur pro-
pter iustitiam', ft. K o v á c s János cz. kanonok, esperes és békés-
csabai plébános ur . . . 2 darab cs. arany. 

Nt. P é k y Antal, b. csabai káplán ur . 1 db szász-lengyel e. tall. 
„ L e c h n e r Mihály, kigyósi lelkész ur 2 darab cs. arany. 
„ G ö n d ö c s Benedek, udvari káplán ur 2 darab cs. arany. 

A ,Soll die weltliche Regierung des römi-
schen Papstes beschränkt werden, oder 
nicht' szerzőjétől, mint az idézett mun-
ka után bejött tiszta jövedelem első 
részlete . . . . . . 5 darab cs. arany. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Rároly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán é s szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 25 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs . kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Eszmevázlatok a gyóntatás körül. — Ká-
romkodás elleni egyletek. IV. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó-
s i t á s o k : Magyarországból, Olasz-, Német-, Francziaország-
és Eszakamerikából. 

Eszmevázlatok a gyóntatás körül. 
A kötözés és áldozás székfoglaló napjaiban, sz. 

működésünk idejének legfőbb, legérdekesebb részében 
vagyunk A nagyszámú hivek kihallgatásának ter-
he ugyan sokat von le ez érdekből: demi az, a dolog 
szentségéhez, a jótékony szent ezél, és lelki haszon 
nagyságához képest? A fényes, mert Istennel meg-
osztotthatalomöntudatának hiánya 2), a gépies eljá-
rás , a munkás órák-, nem mondom napoktóli szaba-
dulásvágy, a türelem gyöngesége, még az érdeme-
ket nevelő alkalmaknál is, hidegen hagyják a keblet. 
A lelki foglalkozás az főleg, mihez némi készültség, 
és komolyabb meggondolás nélkül nyúlni soha sem 
tanácsos. A ,gyóntatást' illetőleg, csak kedv-ébresz-
tés végett ereszkedem némelly mélyebb eszmék vá-
zolatába, mellyek a különben kellőleg átgondolt 
tárgynak természetes eredményeül tekinthetők. 

A nagyirgalmu Isten kegye , a bünbocsátás en-
gedélye, magában foglalja a bűnök ismeretének, 
vagyis a ,gyóntatásnak' szükségét. Nélküle, használ-
hatóságának föltételétől megfosztott eszköz leendett 
a kötözés és oldozás 3). Mi sincs ennél következete-
sebb. És a l e l k é s z n e k érdekében áll, a hivek lelki 

]) ,In omnibus— solemnitatibus christianis, non igno-
ramus, paschale sacramentum esse praecipuum.' (S. Leo Papa. 
Serm. de Quadr. 9.) 

2) A földi javak fejedelmi birtokosát hajdan e mondat-
tal dicsőitette meg a költő: ,Divisum impérium cum Jove Cae-
sar habet' : s mit mondana most, a gyarlóság embereiről ? 
kiknek ,potestas data es t , non terrena possidendi, sed coele-
stia dispensandi.' 

3) A sz.-Írásban sz. Jánosnál classicus helyre akadunk, 
bűnös voltunk elismerését, és a gyónás szükségét illetőleg. 
„Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus , ipsi nos se-
ducimus, et Veritas in nobis non est. Si c o n f i t e a m u r pee-
cata nostra, fidelis est et iustus (Deus), ut remittat nobis pec-
cata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate." (I. Ján. 1, 8.) 

állapotát ismerni: mert nehezen fogja magát külön-
ben az emberek erkölcsi sülyedése-, vagy emelkedé-
séhez hivatalában alkalmazhatni. A külsőre nem épít-
het sokat; mert az, sok esetben csal. Az álnok tette-
tés kijátszhatja az ember belsejére irányzott követ-
kezte tés t— Es igy , a nép külső ismerete, az évek 
hosszú során szerzett tapasztalás mellett is, végre 
csak folületes marad: mig a belső ember kitudására, 
e g y s z e r i g y ó n t a t á s is elégséges. Testi bajaink 
gyógyítására egész orvosi testületek állanak készen: 
s a lelki sérvek enyhités nélkül maradhatnának? 
Avagy nem igaz-e itt is , hogy : ,több a lélek a test-
n é l ? ^ ,mit használ, 'mondja az Üdvözitő, ,ha valaki az 
egész világot megnyeri is,de lelkének kárát vallja?' 
Nem jól szereti magát , ki csak testét orvosolja, lel-
két pedig sorvadozásban hagyja. Meg vannak a lé-
leknek is a maga fogyatkozásai, igényei, kivánal-

«nai: s van félelmes öntudatra ébresztő szava is! És 
milly nyomasztó a lélek tusája, a lelki háborodás 
iÜeje, midőn vétkes életére, s a ker. visszatérítés 
kötelességére, a helyrehozás terheire gondol a bű-
nös, és bus aggodalomba merül ! És hova, és kihez 
forduljon, ha a halál és Ítélet félelme szállja meg? 
Távol Istenétől, elhagyatva a világtól, kiforgatva 
szerencséjéből, üldöztetve elleneitől, kinél találjon 
menedéket, kinél annyi sérveire enyh-adó balzsamot? 
Ki adja kezébe a reménység horgonyát; kiben he-
lyezze bizalmát: ha nem a hit vigasztaló szavaiban, 
a bünbocsátás lelket nyugtató engedélyében ? 

Az egyházi hivatal leglényegesebb teendői közé 
tartozik a tanítás, az oktatás. Már pedig ez a sz. be-
szédeknél csak igen nagy átalánosságban történhe-
tik. Tökéletesebb, mert részletesebb, és az egyénnek 
erkölcsi szükségeihez irány zottabb modorban, a sze -
m é l y e s k i h a l l g a t á s n á l megy végbe. Innen van, 
hogy az istenileg meghagyott tanitás, igen s o k s z o r 
csak a gyóntatásban érheti czélját, és viszont. A gyó-
nó-szék pótolja ki azt, mit a nyilvános beszédben le-
hetetlen volt a hallgatók mindegyikére vonatkozó-
lag tenni. A kihallgatásnál e, vagy ama bün-, vagy 
erényről tartott beszédre bátran hivatkozhatni : s 
ugyanezt a gyónási javaslatokra nézve, az üdvös 
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ismétlések és fölhivások alakjában szerkesztett szó-
noklattal is tehetni. A vezeklés napjai után jól veszi 
ki magát a ,recollectio spirituális.' Figyelemébresztő 
különösen sz. Pálnak e mondása: „Si consurrexistis 
cum Christo, quae sursum sunt, sapite, non quae su-
per terram." (Coloss. 3, 1.) 

A papnak, a hivek erkölcsére nézve f é l t é k e n y -
nek illik lennie: ne csak egyszer, de s z á z s z o r ismé-
telje mondatait; ,zelotypia enimsupponit c a r i t a t e m , 
quae est suprema praedicatorum proprietas.' A fele-
baráti szeretet emberének akarja látni sz. Gergely 
pápa a hitszónokot, midőn mondja: ,,qui c a r i t a -
t e m non habet , praedicationis officium nullatenus 
suscipere debet." Jó tehát , hasznos, sőt szükséges a 
bűnnek szennyétől tisztultakat, és pedig legköze-
lebbi alkalommal, a talán csak általuk értett vonat-
kozások által ujolag figyelmeztetni : hogy, mit a ke-
gyelem és buzgóság perczében határoztak, fogadtak, 
el ne felejtsék; a bűnre való alkalmakat kerüljék; a 
ker. visszatérítés ügyét szivükre vegyék, stb. Igy 
ujul, erősbül jóravaló törekvésében a hallott-, és mon-
dottakra visszaemlékezni tudó lélek! — A gyónta-
tás tehát nagyon is egybevágólag közremunkál a 
predikálással : nélküle csonka lenne a tanitói tiszt-
ség, és a beszédtárgyak egyik legbővebb forrásától 
fosztatnék meg. ,Jaj nekem', kiált föl a nagy apostol, 
,ha nem prédikálok.' Félhetnénk valóban mi is, ha 
ugyanezt nem tennők ; ha Jézus evangéliumát nem 
hirdetnők, váltságának drága érdemeiben a híveket 
az üdvösség eszközeivel nem részesitenők, a szentsé-
gekkeli élésre őket nem buzditanók, a mennyei 
Atyának akaratát velők meg nem ismertetnők. Fél-
hetnénk , ha a kárhozat tátongó mélysége felé roha-
nóknak útját nem állnók , ha a lelki betegeket nem 
orvosolnók, bűneiket elnéznők , elhallgatnék ; vagy 
félnénk azoktól, kik a testet ugyan megölhetik, de 
a lelket megölni (a kath. szellemet kiirtani) nem ké-
pesek. J a j volna nekünk is, ha az eltévedteket az 
igazság ösvényére nem vezetnők, az elesteket nem 
gyámolitanók, a bűnök álmában szendergöket föl 
nem riasztanók, a hithidegségben dermedőket az is-
teni szeretet tüzével föl nem melegitenők ; ha az el-
hidegült keblekben a hitnek utolsó szikráját is ki-
aludni engednők.. . . Ettől föltételezi Hilarius püspök 
is a lelkészek üdvét: ,quod si', ugy mond, ,dicto au-
diens, et praeceptis obediens erit , id est, si doctri-
nae opportunitate et veritate infirma confirmet, dis-
rupta consolidet, depravata convertat et verbum vi-
tae in aeternitatis cibum alendae familiae dispendat; 
atque haec ágens, hisque immorans deprehendatur : 

glóriám a Domino consequetur.' (Comment, in 
Matth, c. 26.) S a mi a prédikálás kötelméről szól; 
ugyanaz áll a gyóntatásról is. Hiszen az, tágas érte-
lemben, s mennyiben tanítás, nem egyéb, mint az 
ember személyéhez, bünvallása után, alkalmazott 
hosszabb, vagy rövidebb predikáczio, mellynek vég-
szava, a feloldozás. Hasonlit e két functio egymás-
hoz : egymást fedezi, segíti, s kiegészíti. A gyónó-
szék, második szószék; amaz, az erkölcsi életszabá-
lyok osztogatásának, ez, az életbe-léptetésök fölötti 
szemletartásnak helye. Itt mintegy tükörben látja 
munkássága gyümölcsét a lelkész; innen meríti a 
tá rgyakat , az i rányt: a gyóntatás fejti meg tovaha-
ladásának miképenjét. A hivek, mintegy számadásra, 
vizsgálattételre sereglenek hozzá. Az Isten igéjének 
elhintett magja , szivök földjén meghozta az évi ter-
mést, és az Ur munkása hozzá lát a kötözés- és oldo-
záshoz: neki akkor van lelki aratása. Miképen tudná 
ezt hanyagul, s örömtelen egykedvűséggel végezni? 

Tróczonfalvi. 

Káromkodás elleni egyletek. 
IV. (Vége.) 

„A régibb törvények pedig súlyos büntetéseket 
szabtak az istenkáromlókra. Lássuk átalában : (Prax. 
Crim. P. II. a. 59. §. 7—9.) „Isten, a boldogs. szűz Má-
ria, és a szentek elleni káromkodás szóval, vagy csele-
kedettel: büntettessék." Mikép? „A készakarva isten-
káromlónak, bevallás, vagy bebizonyítás után, testé-
ről, tüzes fogókkal szijjak szaggattassanak , kezei és 
nyelve vágattassék el, és ő égettessék meg." — „Az 
is, a ki hallotta a káromlót, de föl nem jelentette, bün-
tettessék." —Ismét: „Ha közember közönséges károm-
kodást követ el: először nyolez napi tömlöczczel, és 
bőjtöléssel bűnhődjék; ha ismét káromkodik: súlyo-
sabban büntettessék ; ha harmadszor is káromkodik : 
pelengérre állittassék, fölibe íratván bűne; ha végre 
negyedszer is káromkodik, tüzes vassal szurassék át 
nyelve, vagy vágattassék k i ; s ő számüzettessék az 
országból." — „Ha pedig nemes ember káromkodik, 
elsőben megintessék ; nem javulván, nyolez napi fog-
sággalbüntettessék ; másod izben hivatalától fosztas-
sák meg" stb. íme illy szigorú törvényekkel töre-
kedtek országunk rendei a veszedelmes káromkodást 
kiirtani; mert tudták, hogy az, az Istennek súlyos 
csapásait vonja az egész hazára. De fájdalom ! az 
akkori, és folytonos zavaros időkben nem igen léphe-
tett életbe e törvény szigora ; s azóta szerencsétlen 
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nemzetünk, előbbi dicsőségére, fényére föl sem is 
emelkedhetett; de nem is fog fölemelkedni mindaddig, 
mig e pokoli szülemény, az ördög e munkája, a ma-
gyar nép közül ki nem irtatik, és eredeti helyére, a 
pokolba vissza nem űzetik. Eszembe jut itt egy jeles 
egyházi szónok, és buzgó magyar hazafi, ki évek 
előtt ez emlékezetes szavakat mondotta : „Mindenik 
örvend, de én, kit hazafinak ismertek, nem tudok 
örvendeni; mert a melly csatát a magyar k á r o m -
k o d á s o k közt viv k i , annak nem lehet jó gyü-
mölcse ! Mig a magyar katona olly iszonyatosan ká-
romkodik , mint most szokásban van, addig a ma-
gyar haza boldog nem lehet! Mert győzze le 
bár minden földi ellenségeit, fönmarad még a leg-
hatalmasabb , maga az Isten, kit égbe kiáltó károm-
kodásával maga ellen csatára, és büntetésre ingerel. 
Ne felejtsétek e szavaimat !" Ugy van, nem felejtet-
tük el ! — Ugyanis, hogy a káromkodásnak iszonya-
tos gonoszságát mindenki fölfoghassa, gondolja meg 
jól, kicsoda ő, a ki káromkodik ; és kicsoda az I s t e n , 
a ki ellen káromkodik?! Az ember, Isten irányában, 
nyomorult féreg, por , hamu; ki ma bolond kevély-
ségből, büszkeségből, kérkedésből, haragból károm-
kodik: holnap, s holnapután a koporsóban fekhetik, 
hol majd ujjal mutatnak azon elkékült ajkakra, mely-
lyek még egy-pár nap előtt az Istent, és szenteit ká-
romolták. Illyen az ember, kiben pártütési és vesze-
kedési düh rejlik a káromkodásban. . . És ki az I s t e n , 
ki ellen pártot ütni, és veszekedni akar a bősz ká-
romkodó? Isten! leborulok előtted semmiségem ér-
zetében, s félve, remegve mondom ki szentséges ne-
vedet ; mint a régi jámbor izraeliták nem merték ki-
mondani e szent nevet: ,Jehova' ! Te vagy a legha-
talmasabb Fölség! kinek láttára megrázkódnak a 
mennyei karok, a cherub- és szeraf-angyalok; kinek 
fényét és rettenetes szavaidnak hangját nem birta 
kiállani a választott nép Urunk, Királyunk ! de 
együtt legjobb Atyánk vagy Te! kinek valamint egy 
szavára lettenek a föld, a nap, és csillagok: u g y e g y 
szavadra szétporlódhatnak mindezek. Ki egy szavad-
dal szétválaszthatod a tengereket, elsülyeszthetsz 
egész országokat, megnyithatod a földet, és egy pil-
lanatban a pokol mélyébe taszíthatod a Téged ká-
romlót; vagy mennyköveddel sújthatod őt , mint ezt 
már gyakran meg is tetted. És ki a Jézus Krisztus, 
kinek szent nevét a fölfuvalkodott káromkodó lustos 
nyelvével szidalmazni nem irtózik? A Jézus Krisztus 
az Isten egyszülött fia, I s t e n öröktől fogva, ki az 
elrendelt időben emberré lett , hogy minket megvál-
tana, és örökké üdvözítene ; ki mindnyájunkért, és a 

mi bűneinkért keserű kínokat szenvedett, vérét on-
totta, keresztre feszíttetett, és meghalt, hogy mi 
örökké éljünk; kinek neve hallatára meg kell ha-
jolni minden térdnek mennyben , földön , és a föld 
alatt: mert nem adatott más név, mint a Jézus Krisz-
tus neve, mellyben üdvözülnünk lehetne. Oh átko-
zott káromkodó ! te háladatlan féreg! kit sértesz te-
hát ördögi szitkaiddal? Fontold meg, mit sz. Ágoston 
mond e szavakkal: ,Nem kevesebbet vétenek,kik ká-
romolják az égben uralkodó Krisztust, mint azok, 
kik Öt, e földön jártában, keresztre feszitették'. Ki a 
boldogs. szűz Mária, kit a dühöngő káromkodó undok 
szavaival szinte szidalmaz, és rágalmaz ? ! Oh ez Jé-
zusnak , az Isten fiának , a Megváltónak anyja ! S ez 
által egyszersmind minden népek- és nemzeteknek is 
édes anyja! S ezek közt szegény nemzetünknek égi 
pártfogója; kinek esedezésére, közbenjárására, ezer 
és ezer veszélyektől mentette meg a jó Isten magyar 
hazánkat, s ennek egyes városait, helységeit : miről 
annyi emlékjelek tesznek országszerte, csudálatos ké-
peinél , örök időkre bizonyságot. És ezt az áldott jó 
Anyát , Isten után egyedüli reményünket mered, oh 
ocsmány káromkodó! gyalázni, és szidalmazni? 
Tudjuk ugyan , hogy az ebnek ugatása nem sérti 
meg a holdat : de az is tagadhatlan, hogy ezen is-
tenkáromlók miatt nem segíthet Szűz Mária is ugy, 
a mint akarna, a nyomorultakon; mert az isten-
káromlók eget hasogató rivalgásai, olly fekete fá-
tyolt vonnak földünk egére, mint a mennykövek-és 
villámokkal terhelt sötét felhő, mellyen át az isteni 
kegyelem és segély üditő sugarai nem áradhatnak 
ránk. — És kik a szentek és angyalok, kiket a ke-
vély, vagy részeg káromlók szinte rágalmaznak, és 
parázna szavakkal illetnek? Ezek az Isten baráti, s égi 
választottai, kik mennyei dicsőségében részt vesz-
nek, őt imádják, és értünk emberekért könyörög-
nek : még a durva káromkodókért is. Hogyan sérte-
getheted tehát buja szavaiddal, oh káromkodó ! ezeket, 
a kiket nem is ismersz, kiket soha sem láttál, és a mi 
fődolog, kik téged soha sem bántottak; sőt veled 
igen sok jót tettek, midőn e földön élvén, jó példát 
adtak és hagytak számodra, most pedig Isten előtt 
éretted is, mint minden emberekért könyörögnek, s 
téged e földön, mint őrzőangyalaid őriznek ; s talán 
védelmök, őrizetök nélkül, már régen szörnyet haltál 
volna : de az ő kérésökre máig kegyelmezett az ur 
Isten; ,ki nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen, és éljen.' Minden egyéb bün, mint a bu-
jaság, tolvajság, gyilkosság stb., közvetve illetik az 
Istent : de a káromlás közvetlenül, egyenesen az Is-
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tent támadja meg! — Olly rettenetes biin az isten-
káromlás , hogy ha valaki embereket ölne, helysé-
geket boritana lángba, s az egész földet eltiporná: 
még ezt sem lehetne olly iszonyatosnak képzelni, 
mint mikor az Istent káromolja. Mert mi az ember? 
mi egy ország? sőt egész világ, az Istenhez képest? 
Térj tehát Istenhez, és ne káromkodjál többé : mondj 
ellene az ördögnek mai naptól fogva ; mert a ki ká-
romkodik, az az ördögnek szolgál. Ámbár pedig min-
den káromkodás, mellyel akár embert, akár bar-
mot, akár egyebet illetünk, utálatos és halálos vé-
tek : mindazonáltal mégis a legiszonyatosabb károm-
kodás , vagyis ugy nevezett istenkáromlás, eddig a 
következőkben nyilatkozott: „Az Istenét! a Krisz-
tusát ! a Máriáját ! a szentjét ! az angyalát ! a terem-
tését" *). S ezek különösen azok, mellyeket kiirtani, 
magunkban elhatároztuk. S ámbár minden ép eszű 
ember tudhatja, hogy józan észszel senki sem ká-
romkodhatik; mivel a káromkodó vagy részeg, vagy 
fölfuvalkodott kevély, vagy dühöngő haragos : ugy 
de épen ez indulatok, a józan észt elkábítják, és el-
homályosítják. Ámbátor mindenki tudhat ja , hogy 
abban, a ki káromkodik, sem szeretet, sem hűség, 
sem becsületérzés, de még emberiség sem lakhatik ; 
ámbátor mindenki tudhatja , hogy csak a durva, go-
romba, neveletlen ember káromkodik (mert ki hal-
lott valaha mivelt, tudós, becsületes embert károm-
kodni? S ha ollykor hallottatok is némelly uri em-
bert szitkozódni, bizony mondom nektek, hogy az 
igazán mivelt, igazán tudós nem volt; a mint ezt 
talán egyéb cselekedeteiből magatok is tapasztalhat-
tátok); ámbátor továbbá minden tapasztalt, és ol-
vasni szerető ember előtt tudva lehet azon szomorú 
s gyalázatos hírünk az idegen nemzetek előtt, hogy 
a föld hátán nincs olly káromkodó nép, mint a ma-
gyar nép, s mint a magyar katona (mi ellen teljes 
erőnkből küzdenünk kell); szóval, ámbátor minden 
jó és ép eszű ember tudhatja , hogy a káromkodás a 
legiszonyatosabb, a legveszedelmesebb bűn , melly 
az egész házat, családot, országot, nemzetet átok 
alatt tartja : mégis mi oka annak, hogy az istenká-
romlás naponkint terjed? 

Ollyan ez a bün kedves hiveim! mint a pestis, 
döghalál, mint a ragályos nyavalya, és fekély, mely-
lyet bármennyire utálunk is, ha nem vigyázunk, és 
nem őrizkedünk tőle, előbb-utóbb ránk tapad, és 
testben-lélekben megöl. — Gyarló természeténél 

Miután minden teremtés az Isten munkája : teliát ki 
a teremtést szidja, magát az Is tent , parázna szavakkal rá-
galmazza. 

fogva az ember mindig hajlandóbb a rosszra, mint 
sem a jóra , főleg ha arra ingereltetik, s ha a rossz 
példa által mintegy vonzatik. Szokás mondani, hogy 
egy rühes juh által az egész nyáj bemocskoltatik : e 
szerint méltán mondhatjuk, hogy egy káromkodó 
által (ha ez nem fékeztetik,) végre az egész ház, és 
lassankint az egész helység káromkodóvá válik. Ezt 
fájdalom ! a tapasztalás igazolja. Ismertem egy csa-
ládot, melly azelőtt jámbor és istenfélő volt. Vélet-
lenül egy volt-katona szegődött be oda szolgául, ki 
az istenkáromlás ragályos nyavalyáját e házba be-
vitte. A gazda, a nélkül, hogy tüstént kiadott volna 
raj ta , vagy őt fékezni képes lett volna, intette, dor-
gálta ugyan eleget, végre haragosan is (mi közben 
már néhány, tőle tanult káromkodó szót is használt): 
de siker nélkül. Ez idő alat t , észrevette a gazda, 
hogy már a másik legénye, sőt saját fiai is károm-
kodnak; végre kedves feleségétől is a szentjét hal-
lotta szidatni: ekkor összeborzadt! De már hozzá is 
szokott. Ha többre becsülte volna saját, és egész csa-
ládjának üdvét, mint a gazdaságot: ugy a károm-
kodó szolgát, mint veszélyes pestist, tüstént elkül-
dötte volna házától. De fájdalom ! sok gazda nem 
bánja, ha szolgája az Istent káromolja is: csak neki 
dolgozzék. Illyen házon, illyen munkán azután nem 
lehet Isten áldása ! Ha senki káromkodó szolgát nem 
tűrne, végre az illyen semmirevaló kiszorulna a 
helységből; vagy kénytelen volna felhagyni a ká-
romkodással. A káromkodó cseléd nem hajthat hasz-
not , bármilly munkás legyen is szemre: a ki Istene 
iránt hütelen , hogyan gondolod arról, hogy hü le-
gyen irántad? A káromkodó cseléd munkáján nincs 
Isten áldása. Hidd el, nem fog általa jószágod gya-
rapodni, hanem inkább pusztulni, mindenféle elemi 
csapások által. Ha az apa gyermekei t , a gazda cse-
lédeit mindjárt kezdetben keményen fenyítené, s 
dorgálná a káromkodásért, nagyban akadályoztat-
nék az: de szomorúan tapasztaljuk, hogy gyakran 
a gyermekek szülőiktől, a cselédek gazdáiktól tanul-
ják el a káromkodást. És innen van, hogy az asszo-
nyok, leányok, sőt kisgyermekek is káromkodnak! 
Ja j pedig annak, ki a kisdedek közül csak egyet is 
megbotránkoztat. Méltó volna stb. (Máté 18, 6.) Kút-
forrása e borzasztó véteknek leginkább a részegség, 
melly rémitőn terjed; a kevélység, és a dühös ha-
rag. Ezeket kell minden módon elfojtanunk Min-
den reggel tegyen azért mindenki fogadást, hogy 
e napon vigyázni fog valamennyi szavára, bármilly 
bosszúság érné is őt : és nem fog káromkodni. Isten 
segítségével lassankint elszokik tőle! 
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Ki győzné mind előszámlálni azon hajmeresztő 
büntetéseket, mellyekkel Isten a káromkodásért a 
népeket, nemzeteket, és egyeseket sújtani szokta ? Mó-
zses, mint lát tuk, agyon köveztetni parancsolta az 
egész nép által a káromkodót. Farao királyt a ha-
bok közé temette Isten, káromkodásáért, egész sere-
gével együtt. De legfőbb figyelmet érdemel Senna-
cherib király példája ; kit többféle vétkeiért büntet-
lenül hagyott az Isten : hanem midőn az ő szent ne-
vét mocskos szájjal merészlé káromolni, ezt már nem 
tűrte Isten, hanem egy éjjel 185 ezeret vágatott le 
öldöklő angyala által táborából ; magát pedig saját 
gyermekei ölték meg. Az irás szavai ezek: „Azon éj-
szakán pedig kimenvén az Isten angyala, megölt az 
assyriusok táborában 185 ezeret; és midőn fölkeltek 
reggel, ime mindenütt holt testek hevernek vala; és 
fölszedvén sátorfáit, eltávozék." (IV. Kir. 19, 35.) 
A Makkabeusok II. k. 10, 34—6. verseiben pedig 
ezeket olvassuk : „Azok ugyan, a kik benne valának 
(a várban), a helynek erősségében bizván, szerfőlötti 
szidalmakkal, és istentelen beszédekkel illették őket" 
(Lysiás-, Antiochus helytartójának népei, Júdás 
Makkabeus jámbor zsidó vezér katonáit). „De midőn 
az ötöd nap megvirradna, Makkabeus népe közül 
husz ifjú, a káromkodásokon fölindulván, a falakra 
rohantak, és férfias bátor szivvel azokra fölhatának 
Mások pedig a várat bekerítvén, a tornyokat föl-
gyujták, és az Istennek káromlóit elevenen megéget-
ték." Az uj-szövetségben sz. Pál apostol, Sándor, és 
Hymenaeus káromkodókat átadta a sátánnak ; hogy 
tanuljanak nem káromkodni S kiolvashatja borza-
dás nélkül azon történetet, mellyet Cserei Mihály 
erdélyi magyar iró, heves kálvinista! 1692-ről föl-
jegyzett ])?Miután előszámlálta,milly csudajelenések 
látszottak ebben az esztendőben Magyarországban, 
Pécs város táján tudnillik: „Nagy, öreg tüzes oszlo-
pok függöttek le az égből, és két nagy üstökös csillag 
napnyugot felöl tiz nap és éjszakán láttatott , négy 
ollyan formák, mint a nap és hold udvarai, nagy 
fényességgel látszottanak, külön-különféle szinben 
változtatván magukat ; a mezőkön lévő vetések, mint 
a kénkőnek morzsalékai ollyanokvalának; a hegye-
ken nagy tüzes seregek tizenkét nap s éjjel látszot-
tanak , kik szörnyű ropogással egymás ellen har-
czoltak; a pécsi templomban barát-köntösben meg-
jelenvén sokan, pápista mód szerint a mise ceremo-

Ezt egyedül a végett idézvén, hogy lássák kath. lii-
veink, mennyire megvoltak hajdan még a protestánsok is 
győződve a büntetések iszonyú voltáról, mellyeket Isten a 
káromkodóknak föntartott. 

niáit szintén ugy elvégezték, s a karban ugy muzsi-
káltanak], énekeltenek, mintha valóságos emberek 
lettek volna; a Duna vizében pedig számtalan öreg 
halak olly rettenetesen vittanak egymással, hogy az 
elfolyt vérokből néhol a viz véresnek látszott, szám-
talan holt halakat hányván ki a partra stb. Mindezek, 
ugy mond, az utána következett nagy vérontásokat, 
pusztulásokat jelentvén." Folytatja : „De mindenek fö-
lött szörnyű csudát tőn az igaz itéletü Isten Lengyel-
országban; közel Krakó városához lakván egy gazdag 
u r , számtalan ménese, marhája vala , mellyekben 
gyönyörködött ; a dög beléjek esik, meghalnak; ki-
menvén az ur majorjába, elbusulván annyi marhái-
ban esett kárán, fólemelé kezét az ég felé, és károm-
kodván azt mondja, a mit irtózás nélkül nem irhatok: 
,Ha megetted Isten ! ezeket az én marháimat, edd 
meg a többit is, a ki megmaradt.' Átkozott gonosz 
szók ; mindjárt azon helyben kutyává változék, csak 
a feje marada emberi formán, s megdöglött marháit 
maga megette napról-napra, azután maga is u g y 
hala meg. A képét szerteszéjjel hordozzák vala Er-
délyben, s nagy rettegéssel néztük. Bár példa legyen 
minden embernek, hogy becsülje meg a mennynek, 
földnek teremtőjlstenét." (Cserei Mih.uj kiad. II. 225— 
6. 1. 6. füzet.) De ki birná előszámlálni azon csapáso-
kat és nyomorokat , mellyeket a hatalmas ur Isten 
a káromkodás bűnéért bocsát az emberi-nemre; mily-
lyenek a háború, a vihar, jégeső , árviz, szárazság, 
marhadög, pestis, cholera, éhség, kedveseink kora 
és rögtön elhunyta — szentség nélkül Egy egy-
házi férfiú nem rég e történetet beszélé hiveinek: 
„Emlékeztek-e még ama szomorú temetésre, melly 
ezelőtt két évvel helységünkben történt? Egy meg-
holt némát kisértünk akkor a sirba, ki életének 
20-ik évében lett némává, épen akkor , midőn az 
Isten legszentebb nevét legocsmányabb szavakkal 
káromolta Ott álltam a haldokló ágyánál ; láttam 
a borzasztó kinokat, mellyeket kiállott : gyóntvolna, 
de nem tudott ; s mivel az igaz töredelmesség jeleit 
láttam raj ta , átalánosan föloldottam őt, és föladtam 
neki az utolsó-kenetet. Képzelhetitek k. h. ! mit érez-
tem, midőn a száját kentem a szent olajjal, és e sza-
vakat mondottam: ,E szent kenet, és az ő legke-
gyeletesebb irgalma által, bocsássa meg neked az 
U r , a mit izlés, vagy beszéd által vétkeztél.... ' És 
ime megnyíltak nyelvének kötelei, s azt rebegé a 
körülállóknak: ,Ne káromkodjatok'! — Ennél többet 
nem szólhatván, kihörgé egykor olly borzasztóan 
káromkodó lelkét " Higyétek el, minden városban, 
minden faluban számtalan illy példa van: de ollya-
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nok az emberek, hogy szemök lévén, nem látnak, 
fülük lévén, nem hallanak. Legyünk őszinték: vis-
gáljuk csak jól meg a dolgot ; tekintsünk körül, nem 
látjuk-e a káromkodás szomorú csapásait köröttünk? 
Ugyan kérdezd meg azt: miért vakult meg? Ha ő 
nem szól, majd megmondják mások, hogy az Istent, és 
szentjeit káromolta. Miért jut tönkre amaz; miért 
pusztul el, ámbátor dolgozik? Mert káromkodik. Ily-
lyennek munkáján nincs áldás. Miért vesztette becsü-
letét emez? Miért sérült meg testében? Miért fekszik 
betegágyán évek óta amaz? Miért halt meg rögtön 
gyónás nélkül ez ? Miért fuit a vizbe a másik ? Miért 
temettünk többi között, egy-két, virágzó korban el-
halt legényt? Hiszen magatok kiáltottátok, hogy: 
istenkáromlók voltak ! Ne legyünk tehát vakok ; ne 
legyünk süketek : hanem lássuk, halljuk, és értsük 
meg azon rettenetes csapásokat, mellyekkel az igaz-
ságos Isten a népeket, országokat, és egyeseket már 
itt sújtani szokta az utálatos káromkodásért, és örök-
re büntetni a siron tul ! 

De nem elég kedves hiveim ! hogy ezekre csak 
fölsóhajtsunk, fejünket csóválgassuk ; hanem itt az 
ideje,talán végső ideje, talán utolsó eszendeje, mely -
lyet az irgalmas Isten engedett meg ar ra , hogy e 
válságos korszakban, mellyben egész Europa feszült 
állapotban van, és nagyszerű változások- és viha-
roknak néz eléje, mentsük meg magunkat , édes ha-
zánkat a végső pusztulástól, és kiáltsunk föl a fölzú-
dult tenger habjaitól elmerüléssel íenyegetettrettegő 
tanítványokkal : ,Uram ! szabadíts meg minket ; el-
veszünk'! Itt az ideje tehát, és végső ideje, hogy 
minden erőnk- és tehetségünkből ezen átkozott bűn-
nek, hazát és nemzetet átok alatt tartó istenkárom-
lásnak kiirtására egyesüljünk J). Ha mit egy-kettő 
végbe nem vihet is, az egyesült erő bámulatos dol-
gokat mivelhet Isten segedelmével. Mit annál inkább 
reménylek, mivel már közületek is több becsületes 
derék embernek értettem forró kívánságát, az isten-
káromlás kiirtására. Minap egy tisztességes, mivelt 
öreg ember" (Grönczöl Imre, 75 éves, deákul is be-
szélő, tanult férfi,) „igy szólott hozzám: ,Uram! sok 
szép és üdvös dolog történt nálunk, mióta ön itt 
pásztorkodik; de még egy nagy , veszélyes fekély 

r) Ezt javasolja az 1858-iki, Esztergomban tartott tar-
tományi zsinat is, mellyben igy szólnak az atyák : „Mire néz-
ve mi is szavunkat emeljük, és híveinket az Urban figyelmez-
tetjük és intjük, hogy nyelvüket minden káromkodás- és át-
kozódástól, mik napjainkban olly szembetünőleg ingerlik el-
lenünk az ég bosszúját, őrizni, s azt inkább a mindenható 
Isten dicsőítésére használni törekedjenek." (104.1.) 

kivágása van hátra; a káromkodást kellene, ugy 
mond, kiirtanunk.' Lelkem örvendezett e tiszteletre 
méltó férfiú nyilatkozatán. És hányan vannak illye-
nek köztetek, kik szinte ezt mondanák, ha alkalmuk 
volna erről szólni ! Avagy ki volna az , ha eddig ká-
romkodott is, ki ezeket hallván, hasonló kívánságot 
nem nyilvánítana ? ! 

Kedves atyámfia ! bár ki légy, ha eddig károm-
kodtál is, hozzád fordulok, hozzád szólok. Ha van 
becsület, ha van emberi érzés benned, kérdelek: 
mit mivelnél te , ha valami durva, goromba, becste-
len ember, lustos nyelvével, ocsmány szidalmaival 
édes a tyádat , vagy anyádat, minden ok nélkül, előt-
ted , szemben, összegazemberezné, rágalmazná, ká-
romolná? Mit cselekednél t e ? . . . Szinte látom, hogy 
szikráznak szemeid, forr véred, ökölre szorítod ke-
zedet, és emelni készülsz karjaidat , hogy ezen alá-
való, szemtelen rágalmazót erőd szerint vagy pofon 
verd, vagy földhez sújtsad, vagy legalább is ke-
mény szavakkal megtámadjad édes apád, anyád 
szeplőtelenül megőrzött becsületének védelmére ! Ba-
rátom! a fölséges ú r i s t e n t , ezt a legjobb mennyei 
Atyánkat, kitől minden testi és lelki jót vettünlc, 
földi szülőinknél is jobban kell szeretnünk; és ha 
sértetik, védelmeznünk! Ugy Jézus Krisztust is, a 
ki vérét ontotta váltságunkért : különben örökre kár-
hozatban maradtunk volna; s azon áldott Szüzet, Má-
riát, mindnyájunknak kegyes, édes-anyját, az angya-
lokat és szenteket, mint édes testvérinket Valljon 
nem fogjuk-e őket védelmezni, ha ocsmány szavak-
kal bántalmaztatnak, rágalmaztatnak ? ! . . . Szokásuk 
volt a zsidóknak, megszaggatni ruháikat, midőn va-
lami káromkodást hallottak. Hát a mi szivünk nem 
metszetik, nem marczangoltatik-e, midőn Istenün-
ket, Urunkat, a Krisztus Jézust olly iszonyúan káro-
moltatni halljuk? Avagy fejünkre fogadjuk-e ama 
kemény megrovást, mellyet a sz.-irás mond ki az ön-
hasznukat vadászó, rest, és tobzódó elöljárókra, kik 
nem merik az igazságot védelmezni, ezen szavakkal : 
,Néma ebek, nem birván ugatni? ' (Isai. 56 , 10.) 

Nem, édes atyámfiai! nem fogjuk ezután elhall-
gatni büntetés, megrovás nélkül az istenkáromlást. 
Egyesülni fogunk annak gyökeres kiirtására. Egye-
sült erőnknek mindenki kénytelen lesz engedni. Az 
Isten maga lesz velünk ! Ki állhatand ellenünk ! ? 
Mint hajdan vallásos őseink a pogány sereg ellen, 
ugy mi is ma az ur Jézus nevében megkezdjük a har-
czot az ördög, és annak szolgái ellen, a kik károm-
kodnak. E szent böjt a nélkül is a penitencziának, tö-
redelmességnek, szent küzdelmeknek ideje! Ennek 



239 * 

napjai az üdvösségnek napjai; mellyekben bővebb 
mértékben csörgedez az isteni kegyelmek forrása a 
bűnbánó hivek szivébe, ott, a kereszten függő Jézus-
nak öt szent sebéből; s mivel irva van: ,e jelben 

• győzni fogsz', én megragadom a szent keresztet, és 
előviszem tábori zászló gyanánt , s jelszavunk lesz: 
,A Jézus, Mária, sz. József nevében, az istenkáromlás 
ellen' ! — Igy meg fogjuk menteni a lelkeket a kár-
hozattól, nemzetünket a gyalázattól, hazánkat azon 
átoktól, melly századok óta főidhez sújtva tartja, 
helységünket pedig a csapásoktól, mellyek a káromko-
dás miatt szállottanak rá. A Jézus keresztjére kérlek 
tehát benneteket, kedves hiveim! a velem való csatla-
kozás- , és közremunkálásra : hogy imádtassék, di-
csértessék , és magasztaltassák közöttünk a teljes 
Szent-háromság, Atya, F iu , ki az ur Jézus Krisztus, 
és Szentlélek egy Isten ; hogy tiszteltessék, dicsőít-
tessék a boldogs. Szűz Mária, magyar hazánk véd-
asszonya , s minden angyalok és szentek mind örök-
kön örökké. Amen" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, mart. 30-án. (A főmagass. zágrábi bibornok-érsek 

körlevelének vége.) Azon divatos, és megszokott ellenvetésre, 
hogy a pápai állam népessége, épen a rossz kormány következ-
tében, nyomorúságban sínylik ; minek kétségtelen jele a temér-
dek koldus is Romában, stb., gyönyörűen veszi észre a főmagass. 
bibornok-érsek : „Tagadni nem lehet , hogy a pápai államban, 
és főleg Romában, nagyobb a mások segélyét kérő emberek 
száma, mint legtöbb más országbeli fővárosokban. De ha 
ennek okait vizsgáljuk, épen nem a kormányban fogjuk azo-
kat föllelni. A más segítségére szorult ügyefogyottak o d a 
szoktak seregelni, hol segély- és könyörületességet találni re-
mélnek. Innen van, hogy a szerzetes-házaknak, még a kolduló 
barátokéinak ajtait is szegények serege által látjuk naponkint 
megszállva : mig ellenben a nagyok, és hatalmasok palotái 
ezen, mint nevezik, ,söpredéktől' menten maradnak. Mivel a 
szegények jól tudják, hogy amott nyomoruságuknak bármilly 
csekély enyhülését nyerendik : mig utóbbi helyeken a kapu-
őrök által elűzetnek. Miután a pápai állam-, és főleg Romá-
ban , mint már emlitém, ázámtalanok a nyomorban sínylők 
részére tett alapitványok, mellyeket a pápák, bibornokok, és 
más főpapok szeretete és bőkez üsége hozott létre, azonkívül 
pedig sok szerzetes-ház is találtatik, hol a szegények irányá-
ban irgalmasságot gyakorolnak : ennél fogva sokkal több sze-
gény is gyül oda, még külországokból is , az alamisna biztos 
reménye által vonatva. Tovább, a pápai állam-, és különösen 
Romában, a szegény, az Üdvözítő személyének képviselő-
jéül tekintetik; miután ő maga mondta, hogy: ,a mit e leg-
kisebbeknek tesztek, nekem cselekedtétek.' Innen a szegé-
nyekkeli szelídebb eljárás ; melly sok ollyant is , ki különben 

• >• w ]) Mondatott Gútán, böjt 4-ik vasárnapján, mart. 18-
dikán, 1860-ban, nt. R e n d e k József esp. és plébános által. 

az élet szükségeit máskép is beszerezhetné, életének koldu-
lás általi tengetésére birhat. Ha ki ebben egy jól rendezett 
politia hiányát akarja látni, nem akarok vele pörölni : azt hi-
szem mégis, hogy a szelidségbeni túlzás mindig menthetőbb, 
a könnyen szivtelenséggé fajuló tulszigoruságnál. Egyébiránt 
azért ne higye senki, hogy a valóban szegények száma a pá-
pai államban nagyobb, mint más, még olly népeknél is, mely-
lyek a miveltség és jóllét legmagasabb fokára jutottakul di-
csekesznek. Sőt inkább számuk ott hasonlithatlanul kisebb. 
Igy 1857-ben, az egész pápai államban 37^01.5 szegényt szám-
láltak ; mig magában London városában 307,000-en tápláltat-
tak a legnyomorultabb módon, nyilvános alamisnából. Lon-
donban minden 8-dik, Parisban minden 15-dik, Romában csak 
minden 24-dik lakos esik a szegények rovatába. S mit 
mondjak Irlandról? hol minden évben száz meg száz ember, 
nem ritkán ezerek vesznek el a nyomorban, és a szó szoros 
értelmében, éhen halnak*). Romában, 1500 házasságból, 
mennyi évenkint körül-belül köttetik, e z e r nem megvetendő 
hozományban részesül, mellyet az ottani számos, e czélra tett 
kegyes alapitvány nyújt. Valamennyi községek ingyen része-
sülnek orvosi és sebészi segélyben. Fulchiron szerint, a romai 
kór-, és szegényházak több mint egy millió franknyi évi jöve-
delemmel birnak : mellyet az állam két milliót haladó összeg-
gel pótol. Azon adakozások pedig, mellyek a pápa, és magáno-
sok, a Romában székelő papság és szerzetes-rendek által a sze-
gények javára történnek, h u s z o n h á r o m m i l l i ó r a menő 
roppant összeget tesznek. Ugyanazon Fulchiron nyiltan be-
vallja , mikép a köz- és magán utoni adakozást semmiféle tar-
tományban sem lehet a romaival összehasonlítani, akár a 
nagylelkűséget, akár az átalánosságot, akár a kiosztásbani 
helyes eljárást és eszélyességet tekintse az ember. A dolgozni 
nem képes szegények befogadására szánt házakon kivül, van-
nak intézetek, hol a szegényeknek mód nyujtátik a hasznos 
foglalkozások-, és alkalom mindenféle művészetek és mester-
ségek megtanulására. De még a szegénység fokát illetőleg is, 
a pápai állam szegényeinek sorsa sokkal tűrhetőbb, mint bár-
melly más európai nemzeteké. Mig Paris- és Londonban a 
szegények közé csak azok számittatnak, kiknek mindennapi 
kenyerök sincs ; mig Irlandban a nyomorult népesség legna-
gyobb része boldognak tar t ja magát, ha a kolompért, mely-
lyel naponkint tengeti életét, egy kissé megsózhatja: Romá-
ban már azok is sajnálkozás tárgyai, s méltókul nézetnek a 
segélyre, kik kénytelenek a hust és bort megvonni maguktól. 
Miben a pápai állam szegényeinek sorsát nagyban könnyíti az 
égalj kedvező volta, s az életre szükséges czikkek bősége, s éle-
lem olcsósága. Honnan nem is lehet rajta csudálkozni, hogy 
a népesség olly tetemesen növekszik a pápai államban, mint 
talán sehol sem egész Európában. Igy például 1833-ban 
2,732,426-ot tet t ; . 1844-ben pedig már 2,929,807-re, sőt 
1853-ban épen 3,124,668-ra ment föl; ugy hogy husz év alatt 
hatodrészszel növekedett. Milly előhaladás olly nagy, hogy 
hasonlóval alig dicsekedhetik más európai ország. Ugyanez 
áll a néptanitás eszközeit illetőleg is. Az ismételve nevezett 
iró, Fulchiron, 1842-ben jegyzé föl: A vidék és főváros bő-

*) Szinti 11 y borzasztó sorsnak van csaknem évről-évre, mint idén 
is, a kifejlett ipara- s miveltségével annyira kérkedni szokott Porosz-
ország kitéve ; melly az érczliegyi, különben legszorgalmasabb népét, 
nem tudja megóvni a véginség-, és éhhaláltól. S z e r k . 
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velkedik a nép szükségeihez alkalmazott tanitási eszközök-
ben ; és minden községnek van legalább egy elemi-iskolája. 
Romában 374 van , 492 tanitó- és 15,000, mindkét nemű ta-
nulóval. Ugyanő azt is bebizonyitá, hogy Romában az iskolai 
i i juság, a népességhez képest , sokkal tetemesebb, mint Pa-
risban; s hogy a népoktatás sokkal átalánosabb a romai, hogy-
sem a párisi lakosság közt. Illyen a pápai államban a nép 
sorsa ; mellyet az apostoli szék ellenségei nem szűnnek rosz-
szul kormányzott-, lehető leggonoszabbul igazgatott-, zsarno-
kilag elnyomott-, nyomorult-, és a szerencsétlenség minden 
nemeivel küszködőnek rajzolni !" Természetesen, a pápai ál-
lam sem mondhatja magát hiánynélkülinek, mint átalában a 
tökéletesség sehol sem található fel a földön : de tehá t kér-
kedlietik-e vele Angol-, vagy Francziaország?.... Az erre adott 
feleletet, és ennek indokolását nem szükséges a körlevélből 
kiirnunk ; mivel azt mindenki tudja : valamint azt i s , hogy hol 
rejlik a sz.-szék és pápai kormány elleni gyűlölség valódi 
oka : tudnillik a hitetlenségben, a kereszténytelen gondelko-
zásmódban ; mellynek kifolyása maga azon elv is , mellynél 
fogva az igazságtalanságok legnagyobbika, a törvényes bir-
tok erőszakos elfoglalása, menthető , sőt jogos eljárásnak 

nyilvánittatik egy uralkodó által „Intelligo novum illud, et 
ad nostra usque tempóra inauditum, sed vero in consequen-
tiis suis perquam perniciosum princípium facti, ut aiunt, com-
pleti. Asserunt, nimirum humani ingenii, quod divinae au-
thori tat is , iustitiaeque leges vilipendere sólet , illusionibus 
decepti homines, ac hos inter etiam sceptra tenentes : po-
pulos , qui vi depulsis legitimis dominis suis, aliam adopta-
runt regiminis formám, vel alterius coronae se subiecerunt 
authoritati , stringi non posse ad redeundum in obsequium 
legitimorum principum suorum. Scimus violentam idgenus re-
pulsionem recentius evenisse in Ducatibus mediae Italiae, et 
Legationibus Status pontillcii. Scimus etiam, evenisse eam 
potissimum instigationibus, sufflaminationibus, largitionibus 
vicini Sabaudici Gubernii ; quod neque pudori , neque consci-
entiae sibi duxi t , períidiam partis populi dictarum provin-
ciarum , calumniis, aere , imo et aperto armorum concursu 
succollare. Cum proprii principes sufíicientibus viribus desti-
tuerentur tantam audaciam compescendi, praesertim cum ea 
praepotentis Gallorum fmperatoris authoritate niteretur : con-
clamatum es t , factum completum haud intervert i , itaque nec 
amplius Principes suis tlironis r edd i , nec integritatem Status 
pontilicii restabiliri posse ; quamquam alterum conclusae cum 
Augustissimo Imperatore et Rege nostro pacis tabulis, alte-
rum iteratis Summo Pontiílci factis promissionibus, aperte 
fuerit stipulatum. Principium hoc divinis aeque, ac humanis 
legibus, ipsi adeo naturali, quae adusque cultas inter nationes 
cynosurae instar viguit iustitiae, adversum esse, is tantum 
potest inílciari, cuius mentem, vel animum sophistica genii 
saeculi nostri placita sic perver te runt , ut amplius nec verita-
tem queat agnoscere, nec conscientiae dictamen percipere. 
Si aliquot e servitoribus privatis cuiuspiam hominis, perfide 
in hune consurgant, et praedonum auxilio adiuti, eum domo sua 
eiieiant, ac cuncta in ea ad volupe commoditatemque suam 
disponant, neque hero, legitimo ac indubitato domus proprie-
tar io, defectu administrativae iustitiae modus suppeta t , rem 
suam extemplo revindicandi : poteritne seu divinae, seu hu-
manae legum dictamine, criminosum idgenus factum, eo quod 

consummatum si t , adprobari; legitimus dominus sua exui 
proprietate, eaque perfidis ipsius servis, aut violentis eorum 
complicibus adiudicari ? Idem prorsus est casus quoad Ducatus 
memoratos, Legationesque romanas ; eo solum in horum favo-
rem subversante cum discrimine, quod proprietas ipsorum,Sum-
mique Pontificis, saeculorum usu , publicaque totius Europae 
authoritate sit confirmata, recognita. E t si hoc pro valido 
adoptetur principium : quae, Deum immortalem ! secura adhuc 
manebit proprietas ? quis erit in orbe terrarum thronus firmo 
pede subsistens ? An non hoc pacto revehetur triste illud, 
quod saeculorum decursu tantis orbem terrarum involvit ca-
lamitatibus, ius fortioris ? — Sed satis de coloratis, ad Sedem 
apostolicam suo exuendi prineipatu congestis praetextibus. 
Restât adhuc indicare veras tam impii nisus causas. Hae quo-
que variae sun t , et si speciatim evolvendae forent , longiori 
opus haberent enucleatione. At equidem rem paucis comple-
ctar ; cunetas ad unum generale, alterum specificum puneta 
reducendo. Causa generalis eubat in odio religionis, potissi-
mum christianae. Quippe fides Christiana, imprimis catholica, 
e diametro opposita est superbiae humanae mentis , quae 
aevo nostro rapidissimos facere pergit progressus. Opposita 
est omni, in aliéna iura , alienamque proprietatem involationi, 
cuique suum relinqui praeeipiens. Opposita denique fest con-
cupiscentiae carnis, cunctisque impuris sensuum lenociniis. 
Idmodi religio perquam molesta est iis, qui donum fidei ami-
serunt , et de sublimiore hominis destinatione nil audire vo-
lentes, omnem suae existentiae scopum, omnemque felicitatis 
summam in sua ab altiore authoritate independentia, inque 
caducis huius vitae bonis, ac voluptatibus reponunt ; quas 
magnis suetibus haurire anhelant. Sciunt ii porro quam opti-
me, huius fidei fundamentum esse summum Pontificatum ; 
maxime itaque in hunc intendunt venenata sui odii te la ; 
quemadmodum qui suum e medio tollere vult inimicum, cla-
vam in eius potissimum dirigit caput. Hinc incessabiles illi 
assultus, motus illi omnium socialium ordinum, omniumque 
Europae plagarum, in dominationem pontificiam iugiter con-
spirantium ; hinc nubes adversariorum omnis gradus et coloris. 
Rite observavit quidam vir acutae mentis bonaeque volunta-
tis , nunquam in mundo fuisse prineipatum, cuius existentiae 
ratio in maioris momenti postulatis fuisset radicata, intimius 
nexa cum communis utilitatis rationibus, in sublimiorem sco-
pum directa, quam prineipatus Sedis pontificiae. Inde, ait, 
repetendum, quod tantorum sit odiorum meta et obiectum ; 
quemadmodum id privilégium esse consuevit rerum grandium 
et sanetarum. Agrediuntur autem imprimis civilem Papae coro-
nam probe scientes, quoadusque haec summi Pontificis cin-
xerit tempóra, non defuturum mundo, qui apostolica cum 
libertate elevet vocem ad confundendam omnem altitudinem, 
extollentem se adversus scientiam Dei ; non defuturum, qui 
sublimi in aëra exporrectam teneat crucem , inimicam omnis 
generis corruptelae. Haec prorsus consona esse veritati ii 
tantum negare possunt, qui oculos habentes non vident, aures 
habentes non audiunt, vel quorum mentis aciem tantopere 
iam infascinavit malus saeculi genius praestigiis suis, ut in 
media luce coecutiant. — Altera causa, quam specialem esse 
dixi, sed quae ex generali illa progerminavit , quaeve prae-
sentem Sanctissimi Patris nostri, totiusque Ecclesiae proxime 
generavit calamitatem, radicatur in duorum potissimum, proh 
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dolor ! catholicorum Principum ambitione, iniquarum acquisi-
tionum appetitu snimata. Quippe rex unius e vicinis ditioni 
pontificiae Statibus, haud acquiescens sorti sibi a divina Provi-
dentia assignatae, eapropter alta spiráns, inque graduni ma-
gnarum potentiarum per fas et nefas eluctari laborans, impro-
bis insuper ministrorum suorum, qui dudum omnem exuerunt 
religionis sensum, studiis succollatus, nec contentus vicinorum 
Ducum subditos, malis profecto artibus, in apertam contra 
legitimos suos principes rebellionem induxisse : pulcherrimam 
Status pontificii partem, sacrilego ausu in suam redigere ge-
stit proprietatem. Praetendit , iniquitatem suam palliaturus, 
iam libertatem, dignitatem , nationalitatem et somniatam Ita-
liae unitatem ; iam aperte manifestata desideria populorum. 
Sed scimus, quam hacc vera sint , e t , si vera etiam forent, 
quam validum iniquae agresssioni possint suppeditare funda-
mentum ? Violentis rei alienae invasoribus raro desunt tituli 
colorati, sed unicum verum praesumtuosi ausus motivum est 
indomita ambitio, et insatiabilis habendi cupido. Caetera par-
vus idem princeps haud unquam ad hune pertigisset temeri-
tatis gradum, nisi praepotentis sui affinis succollatus fuisset 
authoritate ; qui posterior, partim ut tutior esset a sicis, glo-
bisque societatum, infernalia consiha in tenebris eudentium, 
partim ut dudum affeetatum suum in Italia dominatum stabi-
liret, tristi sane consilio, rem cum illo , cumque notis revolu-
tionum fautoribus communem agere instituit. Accessit desi-
derium, Imperii Gall ici fines ad alpes usque extendendi, sicque 
certioris in Italian! aditus portam sibi aperiendi. Patet id 
quam manifestissime, ex ea, quam nec ipse amplius negat, Sa-
baudiae cum tractu Nissensi pro se acquirendae intentione, imo 
aperta iam contentione. Et in hoc quidem, opinione mea, sita 
est maxima rei indignitas. Nimirum, ut praegrandi caeteroquin 
Galliarum Imperio novae incorporari possint provinciáé : 
pars fere media Status pontificii regi Sardiniae in compensa-
tionem assignatur; quasi vero ad exsatiandam iniquam huius 
habendi cupiditatem non sufficiat, legitimos Ducatuum pos-
ses so r s sua exspoliasse proprietate ; et quasi Status pontifi-
cii ea sit destinatio, ut ex eo impiarum rapinarum fiant exae-
quationes. Quae sane res eo est detestabilior : quo certius est, 
Summos Pontifices duodecim saeculorum decursu exiguum 
suum possessorium ne palmo quidem alienae terrae adauxisse, 
quamvis eatenus non raro faventia adfuerint temporum ad-
iuncta. Reverebantur ii semper adorabile divinae providentiae 
consilium ; quae praecise tantae extensionis assignavit Capiti 
Ecclesiae Patrimonium, quantum sufficiat ad tuendam eius et 
dignitatem, et libertatem. Sed nec ulla, ex parte Pontificatus, 
sacrilegae idmodi proprietatis suae invasioni ansa fuit suppe-
ditata. Nonnulli quidem existimant, eundem Gallorum domi-
natorem legationes Romanas, cum parte Ducatuum, non regi 
Sardiniae, sed certo familiae suae individuo destinare. Sed 
quidquid sit de liac opinione : manet rei indignitas, et iniuria ; 
nisi fortasse, stante hoc supposito, magis etiam augeatur. 
Plane autem intolerabile es t , pretendere : rebus in praesens 
Stadium deductis, haud amplius suppetere modum, seu Du-
cibus suam restituendi Proprietatem, seu, compressa in Ro-
mania rebellione, legalem Pontificis restabiliendi authorita-
tem. Speciosi idgenus, ad excusandas excusationes in pecca-
tis exsculpti tituli, nec in iudicio divino, sed nec coram im-
partiali históriáé tribunali ullum unquam habituri sunt valo-

rem. Qui potuit Austriam iniquo lacessere bello ; potuit armata 
sua vi succollare rapinarum avidum Sabaudiae regem, cunctis 
et moralibus, et pliysicis praesidiis ita, ut is, reprobandis sane 
suis artibus, lidefragam contra legitimos principes in Duca-
tibus, legationibusque Romanis provocare valuerit rebellio-
nem : is potest certe, et quidem multo minoribus impendiis, 
atque adeo parvo negotio legalem etiam restituere ordinem, 
rebelles compescere, et avidum illum iniustarum acquisitio-
num prineipem ad iustos redigere moderationis limites. Id 
vero tanto facilius, quanto certius est, hue tendere vota longe 
inaioris partis popidi, sub iugo rebellionis gementium istarum 
provinciarum ; quantove certius est, bonos omnes , per totam 
qua late patet Europam, tam egregio iustitiae actui applausu-
ros, nec quemquam contradicturum , nisi forte praesens Bri-
tanniae ministerium, ex hominibus compositum, qui apertos 
se semper exhibuerant, actuque se exhibere pergunt rebel-
lionum fautores , propriique commodi respectibus, iustitiae, 
iurisque postulata nil pensi ducunt subordinare. Sed hos, 
communi omnium opinione, in iusta praesertim hac causa, 
tanto minus pertimescendos habet potens Galliae Imperium : 
quanto formidabiliorem res eius navalis recentiori tempore 
adtigit gradum potentiae. Et nemo sane aubitaverit, liane in 
integrum restitutionem sola illa armata gallicae militiae manu 
effici posse, quae adhuedum agit in Italia; quae si minus per 
se sufïïceret, lubenter in rem tam iustam, sanctamque adiutri-
cem praebebunt manum potentiae catholicae ; quae id et huc-
dum praestiturae erant, nisi intentatis belli minis fuissent im-
peditae. Non subest hie potentiae, sed voluntatis defectus. 
Nec deerunt vires, modo adsit generosus, ac recti iustique 
studiosus animus, qui nec falsae gloriae praestigiis, nec sce-
leratorum hominum minis, a sequendo virtutis tramite se 
deduci patiatur ; paratus quaevis potius, ipsius adeo vitae su-
bire pericula, quam recti honestique leges violare. Et minus 
sane propudiosum foret, ab iniqua postulantis hominis foedere 
recedere, quam obligatam semel ac iterum publicis pacis ti-
tulis fidem infringere. Valet et divina, et naturae lege, sem-
perque valebit illud ethices principium : Non dimittitur pec-
catum, nisi restituatur ablatum. — Ex cunctis hucdum adlatis, 
non obscure intelligitis, Venerabiles fratres , filiique dilectis-
simi ! Summum Pontiílcem nostrum in tristibus omnino con-
stitui rerum adiunctis, ac vere de cruce in crucem raptari. 
Intelligitis etiam totius Ecclesiae catholicae sortem perquam 
asperam esse, insidiis, periculis, anxietatibus refertam. Cor-
poris enim, cuius caput tantis exaestuat doloribus, membra 
nec quiete perfrui possunt, nec sanitate. Non est tamen, cur 
eapropter animum despondeamus. Si enim in decretis fuit 
divinae providentiae, Ecclesiam suam, inde ab incunabulis 
ipsius variis exercere calamitatibus, tamquam aurum, quod 
igne probatur : est etiam in consiiiis immensae bonitatis 
eius , earn novis semper, novisque recreare solaminibus. Nec 
nobis in praesenti afflictione nostra idmodi consulationum 
desunt praesidia ; quae adhuc pro coronide paucis indicabo. 
Primum et maximum argumentum, quod lenimen dolori no-
stro, et id quidem omnino insigne adferre debet, cubat in tam 
aperta Salvatoris promissione : Se cum Ecclesia sua futurum 
usque ad consummationem saeculi; nec permissurum, ut por-
táé inferi adversus earn possint praevalere. Coeli et terra 
transibunt, sed verba Eius, qui proprio sanguine hanc sibi 
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aoquisivit haereditatem, non praeteribunt. E t sane admirabili-
ter nos in hac fide, et fiducia nostra confirmare debet prae-
cedentium novemdecim paene saeculorum experientia. Innu-
meris iam, ac multo etiam gravioribus persecutionibus , impe-
tita fuit Ecclesia sancta Dei ; cunctas tamen, adspirante di-
vini institutoris sui numine, prospéré superavit sic, u t non 
modo non succumberet tentationi, sed e quavis earum novum 
gloriae mutuaretur splendorem. Contra, omnes fere, qui im-
pias manus in earn, visibileque eius Caput iniicere ausi fuerunt, 
variis divinae Nemesis, non raro extraordinariis ictibus vide-
mus fuisse prostrates. Exempli causa nonnullos iuverit me-
morasse. Anastasius I., adversarius Simmachi Papae, obiit ful-
gure percussus. Imperator Constans II . , excarnificator S. 
Martini Papae, a propriis suis hominibus interemptus est. 
Julianus II. post attentatam Sergii Pontiiicis ex Sede romana 
deturbationem, ipse de throno deiectus, et capite minutus 
fuit. Henricus IV., acerrimus Gregorii Papae VII. inimicus, 
cum omnibus partium suarum studiosis, miserabilem sortitus 
est vitae exitum. Fridericus II. a Gregorio Papa IX. excom-
municationis sententia feritus, in barathrum incidit omnis 
generis miseriarum, et filius eius primogenitus Henricus mor-
tuus est in carcere, in quem per patrem suum fuerat detru-
sus, relinquendo filium, qui pariter violentam oppetiit mor-
tem. Alter, cui Fridericus Sabaudiae coronam reliquerat, ex-
spirat in ferrea cavea, post tristem 25 annorum captivitatem. 
Tertius aeque in captivitate exhalat animam, rabie consum-
ptus. Thaddaeus moritur mutilatus. Petrus amissis , e crudeli 
domini sui mandato oculis, se propriis enecat manibus. Tandem 
ipse Fridericus occumbit ultimus, a suo, si fama vera nun-
ciavit, illegitimo filio Manfredo suflocatus. Conradus veneno 
aufertur , per eundem, ut passim existimatur, Manfredum ; 
qui ipse tardius trucidatur. Tandem tota haec praepotens, sed 
infelix familia exstinguitur sub mala cruce, tristi morte iuve-
nis Conradini. Ludovicus Bavarus exspirat apoplexiae ictu 
prostratus. Philippus cognomine Pulcher, moritur in flore 
aetatis, per immundum animal equo deiectus. Et si continu-
anda foret funestorum idgenus eventuum series : de aetate in 
aetatem allegari possent exempla terribilium sacrilegae vio-
lentiae, in Ecclesiam, eiusque Caput exercitae punitionum. 
Coronam iis imponit potentissimus et celeberrimus iile 
aevi nostri héros , et expugnator ; qui, ut ingeniöse qui-
dam animadvertit, volens petram Ecclesiae inexpugnabi-
lem evertere , ipse in petra inhospitalis, Europam inter et 
Américain sitae insulae , lenta morte contabuit. — Secundum 
consolationis nostrae argumentum exsurgit ex universal! 
isto, cuius iam in aliis pastoralibus meis literis memineram, 
orbis catholici resensu, tamque aperta et determinata in-
dignitatum, in summum Pontificem nostrum exercitarum, 
reprobatione. Profecto tam universalis , tantaeque animorum 
exasperationis exemplum vix potest in históriáé annalibus 
reperiri. Doluit certo , nec parum Ecclesia catholica Pio Papa 
VI. indignae captivitati adserto, item Pio Papa VII. impie sua 
sede deturbato , et duro carceri mancipato : sed dolor ille re-
clusus potissimum mansit in pectoribus fidelium ; hac vice in 
publicos erumpit questus , apertasque omnis generis demon-
strationes ; ut vel ex praemissa Sanctissimi Patris nostri en-
cyclica epistola satis innotescit. Tantus catholici orbis resen-
sus, tantae lachrymae, tanta exasperatio, eo minus sterilia 

manere possunt, et effectu destituta : quo arrogantiore su-
perbia contemni videntur et vilipendi. Denique insigne nobis 
consolationis suppetit argumentum e praeclaro isto, vereque 
apostolico Pii Papae IX. animi robore, et eximia characteris 
firmitate. Quemadmodum enim Ecclesia vel in libertate con-
stitui debet, vel sub persecutione esse posita : sic Summus 
Pontifex aut liber sit , aut martyr , est necesse. Servitutis iu-
gum répugnât sublimi et unius, et alterius indoli ac destina-
tioni. Posteaquam Sanctissimus Pater noster brevia ilia, sed 
ingentis ponderis verba exprompsit : Non possumus : nil am-
plius magnopere perhorrescendum habet Ecclesia. Citius, vel 
tardius iustitia triumphare debebit super iniquitate ; innocen-
tia super crimine : quibuscunque se hoc involvat verborum 
fallaciis, aut sophismatum argutiis. — Haec sunt, quae Vobis, 
praesente opportnnitate, ob oculos sistenda existimavi Vene-
rabiles fratres , et filii dilectissimi ! Si nimis frequens in exa-
randis , hoc in obiecto , ad Vos literis , aut iusto prolixior vi-
dear: memineritis oportet, rem agi, qua n u l l a nobis esse pos-
sit gravior, nulla sanctior, nulla dignior contentione nostra ; 
cui quidem sustinendae singulus nostrum, in sua quisque 
sphera, t a n t u m praestare obligatur, quantum in sua est si-
tum potestate " S ezt tettük mi is , a lelkes köriratot leg-
alább kivonatilag közölvén. 

OLASZQRSZÁG. Romából irják mart. 23-dikáról: „Mai 
napon a sz. atya consistoriumot tartott ; mellyben két patri-
archa, s több püspök lőn praeconisálva. Allocutio nem volt ; 
hanem ő szentsége néhány szót mondott, mellyek később 
fognak köztudomásra bocsáttatni. Az egyházi büntetés már 
nem fog sokáig késni. Consistorium után ő szentsége roche-
tumot adva az itt jelenlevő püspököknek, szokás szerint kör-
menetileg indult a vaticani bazilikába, hol szintolly ajtatos, 
tiszteletteljes és megilletődött sokaság várt r á , mint mult 
pénteken. Sok szem könytől nedvesült ; mindnyájan mélyen 
meg valának hatva : a sz. atya nyugodtan elszánt." Wiseman 
bibornok ő eminentiája teljesen felgyógyult betegségéből. 
(Oest. Volksfr.) 

— Az ő szentsége által a sardiniai királyhoz irt leg-
utóbbi levél tartalma felől, a ,Mainzer Journal' azt tudatja, 
miképen e szavak foglaltatnak benne : „Fölség ! Ama gondo-
lat , mellyet fölséged, hozzám irt levelében irányomban kife-
jez , illetlen egy becsületes emberhez, egy katholikushoz, és 
főleg ollyanhoz, ki a nemes savoyi ház ivadéka. A többire 
már encyclicámban válaszoltam. Én nem magam, hanem föl-
séged lelkének állapotja fölött sirok; melly a fölséged kör-
nyezetének tanácsára véghezvitt cselekedetekért, az egyház 
b ü n t e t ő t ö r v é n y e alá máris esett , és még inkább alája 
fog azon tettekért esni, mellyeket 011 véghezvinni készül. Én 
emlékeztetem fölségedet arra , hogy nem messze van az idő, 
mikor önnek az eddig okozott botrányok-, és ama rosszakért, 
mellyeket ön a maga tervei által szegény Olaszhonunkra 
vont , számot keilend a hajthatlan birónak adnia. IX. Pius, 
pápa." — A z excommunicatio kihirdetése (s csak is ez; mivel 
a büntetés, ,de iure et facto' az arra méltó egyházrablókat 
azonnal éri, s érte Victor-Emanuelt is) még ugyan nem tör-
tént meg, mint Romából ir ják: de a most még csak elhalasz-
tott dolog elmaradni nem fog. 

— Az ,Oesterr. Volksfreund'-nak irják Turinból, mart. 
22-éről : „Turinban a pápa ügye diadalmaskodik, a forradalom 
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borzasztó erőködéseinek daczára. Ez évi jan. 1-től fogva na-
ponkint a legtiszteltebb egyének neveit közli az ,Armonia', kik 
a sz. atya mellett nyilatkoznak, és szeretetíllléreket adnak. 
Ez adományok máris 60,000 frankra mennek ; melly összegbe 
a ,Cattolico£ által Genuában gyűjtött pénzek nincsenek beszá-
mitva. A turini aristocratia virága. nevének kitételével tőn 
óvást, és nyujtá be adományait. Most meg több tisztek akar-
ják beadni lemondásukat, bogy ne kelljen Romagnába men-
niek. La Tour gróf, fia a sokaktól gyászolt Sallier de la Tour 
marschallnak, elbocsáttatását kivánja ; szintúgy gr. Balbo 
Prosper , Cesare Balbo gróf fia. A kormány, megijedvén az 
elbocsátási kérelmeken, megigéré, bogy e tisztelt katonai 
egyéneket nem küldendi Romagnába. — Az excommunicato 
nagy rettegést szül ; és a kormányzók titkos parancsolatot kap-
tak , mellynél fogva minden olly, bármilly rangú egyének elfo-
gatása meghagyatik, kiknél az excommunicatio-bulla hiteles 
példánya fog találtatni." 

— A fönebbieket a ,Le Monde'is erősíti, midőn azt irja 
(Paris, mart. 24.) : „A ,Nord' arról értesít , miszerint ,elég szi-
gorú rendeletek bocsáttattak ki (Sardiniában), a végett, hogy 
az excommunicatio következtébeni minden demonstratio meg-
gátoltassék, mellytől itt tartanak, és mellyet a clerus eg)- része 
talán rendzavarás-, és nyilvános izgatásra fölhasználni sietne.' 
Ez ugyan merő rágalom a clerus, és kath. népek ellen : de 
bevallása egyszersmind annak, miszerint ama népek az ex-
communicatiót csakugyan valami nagy dolognak tartják. Más 
részről azt is beszélik, hogy Cavour gróf egyenes rendeletet 
bocsátott ki az iránt , hogy az egyházi hatóságok eljárása elé 
legkisebb, bármi nemű gát se vettessék : azonban s z e m e i n k 
e l ő t t f e k s z i k egy olasz lap által közzétett bizodalmas kö-
rözvénye a conii kormányzónak, mellyben e sorokat olvassuk : 

a kellő felügyeletnek sikerülend az excommunicatio-bulla 
hiteles másolatainak fölfedezése, ennek birtokosát el kell fog-
ni , minden érintkezést megakadályozván közte, és más egyé-
nek, különösen egyháziak közt, mindaddig, valamig ez iránt a 
kormányzótól, kinek ez okiratok azonnal átküldendők, ujabb 
rendelet nem érkezik.' H i v a t a l o s a n tehát" (teszi hozzá a 
,Le Monde') , „olly szin fog az egésznek adatni, mintha épen 
nem félnének a bulla következményeitől : mig azonban tettleg 
mindent elkövetnek, hogy a pápai irat köröztetése megaka-
dályoztassék." 

— Milly alávaló, s a leggazabb emberek elvetemült-
ségét is meghaladni látszó bűnökre képes a sardiniai kormány 
a pápai államok irányában, egyéb adatokon kivül az is eléggé 
bizonyítja, mellyet az ágostai postalap hoz fel. ,.Nem rég egy 
idegen férfi érkezik Pesaroba, magát porosz püspöknek 
mondva, ki a pápához hódolati aláírásokat visz." (Ezt nem 
akadályozták útjában a sardiniai hatóságok : mellyek külön-
ben a külhoni leveleket is felbontják, s az ő szentsége iránti 
részvétet tanusitó okiratokat, minden becsület és népjog láb-
bal tapodása mellett, lefoglalják.) „S valóban a papság és 
mindenki akkép viseltetett irányában, mint ez, állitólagos mél-
tóságához illett. A papnöveldében , és másut t , papi foglalko-
zásokat is végzett. Mindazonáltal ollyasmit véltek rajta észre-
vehetni , mi némi gyanúra szolgáltatott okot. Miért is , az er-
ről értesített hatóság házmotozást rendelt; mellynek követ-
keztében mindennemű fegyverekre, ugy szinte különféle gya-
lázatos és erkölcstelen tartalmú iratokra akadtak, nagy számú 

kiáltványok-, és Mazziniféle iratokkal együtt. Ez is egy bi-
zonyítvány arra, mint igyekszik a forradalmi propaganda ezen, 
még híven maradt tartományokat is a pápától elszakitni." 

— Alig nyílt meg az olasz forradalom következtében, 
az angol biblia-társulat előtt Olaszországnak eddig, rá nézve 
elzárt része , nevezetesen Toscana, máris nagyban üzi a sz.-
irássali visszaélést. Az ágostai közönséges lapnak irják Pisá-
ból , hogy : „itt, és Livornoban, az angol biblia-társulat biblia-
eladása nagyban szerveztetett ; és a Diodati-féle kiadás, melly 
tudvalevőleg az egyház által nincs elismerve, az eddigi tila-
lom mellőztével, nyilvánosan, és számtalan példányokban árul-
tatik ; esténkint a kávéházakban is körülhordatva. Különösen 
az alsóbb néposztályok közt terjesztik el, mellyek azután sok-
szor igen potom áron adogatják el az utczákon." 

— A fő-, és alrendü papság bántalmazása párvonalban 
halad a kath. elvek ostromlása-, kigunyolása- és elvetésével. 
Nem csak a szószékről űzetnek már el botrányos zaj és gyil-
kokkali fenyegetődzés közt a kath. értelemben szónokló pa-
pok , hanem a püspökök még saját lakaikban is ostromoltat-
nak : mint ez mart. 16-án a cuneoi püspökkel történt; kinek 
ablakai beverettek, és házát éjjeli 11 óráig megszállva tar-
totta a nép. 

— Imént érkezett távirati sürgöny szerint egy, mart. 
26-án kelt breve, az e x c o m m u n i c a t i o Í t é l e t é t ki-
m o n d j a a forradalom minden tényezői-, kezdői-, részesei-, 
tanácsolói- s pártolóira, az egyházi államot bitorlók- és meg-
támadókra. A pápai kormány egyszersmind Romagna bekeb-
lezése elleni tiltakozását az egész, Romában levő diplomatiai 
testületnek kézbesitette. (1'. O. Zeit.) 

NÉMETORSZÁG. A,N. Preuss. Zeit.'szerint az uzsora-
törvények eltörlését indítványozó törvényjavaslat, mellyet a 
követek háza már elfogadott, ugyanazon sorsban részesült, 
melly a polgári-házasságok behozása végett már előbb ké-
szültet érte : tudnillik a főrendek házában, melly a keresz-
tény állam eszméjét tiszteletet érdemlő kitartással védi, el-
vettetett. A bizottmány tagjai , csaknem egyértelmüleg (el-
lenkező értelemben csak egy szavazott,) mellőzték a mini-
steri javasla tot .— Atalában a főrendek többsége, valamint 
ez alkalommal, ugy különösen a polgári-házasság kivánt törvé-
nyesitésének ügyében, olly érzelmeket nyilvánitott, mellyek 
a positiv hit- és ker. elvekhez ragaszkodó emberre nézve 
fölöttébb vigasztalók lehetnek; mert tanúsítják, hogy még 
Poroszhonban, s az álbölcsészet és hitetlenség annyi rohamai-
nak kitett ,pliilosophus-nép' közt is tartott meg Isten olly ele-
meket, mellyek a társadalom újjászületésének lehetőségét 
hagyják reméltetni. Azon megható, s mélyen vallásos szelle-
met lehelő szónoklatokról, mellyek ez alkalommal, mindkét 
nevezett kérdést illetőleg az urak házában tartattak, csupán 
a kath. egyházra nézve még fontosabb romai ügy miatt nem 
tettünk annak idejében említést: de szándékunk, azokra adandó 
alkalommal még visszatérni. 

— Boroszlóban a sz. atya részére begyült adományok-
ból szép illeték esik a kath. főnemességre, melly ott épen nem 
szégyenli, tettel is tanusitani vallásos érzelmét. „Igy gr. 
Schaűgotsch Warmbrunnból 1000 tallért ajándékozott, neje, 
s leányai pedig 150-et, gr. Brühl 500-at, a sagani herczegné 
300-at, gr. Ballstrem 300-at ; sok más nemesrendüek 100, 200 
tallérral járultak a segélyösszeghez. Magánzók, kereskedők 
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stb. részéről sem ritkák a 25, 50, sőt 100 tallérnyi szeretet-
fillérek." (Linzi ,Kath. Bl.') 

FRANCZIAORSZÁG. A ,N. Preuss. Zeit.', az általunk is 
közlött tudósitást, a ,Le Monde' után, a sardiniai király kiközö-
sítését illetőleg a következő , Parisból kapott sorokkal kiséri : 
„Hogy az itteni szabad gondolkozásnak Victor-Emanuel excom-
niunicatiója fölött mindenütt gúnyolódnak, az magától értetik; 
ők öntetszőleg ismételik Talleyrand káromló élczeit az őt ért 
exeommunicatio fölött : attól azonban ugyancsak ovakodnak, 
hogy ama tényről is megemlékezzenek, miszerint a hittagadó 
püspök, halála órájában egészen kifogyott az elménczségből, 
és ezt vallásos érzelmekkel cserélé föl. Tudvalevőleg Talley-
rand épen a mostani orleansi püspök, mons. Dupanloup karjai 
közt halt meg ; ki akkor Parisban plébános volt , s ki az el-
hunytat az egyházzal kibékítette. 0 halála előtti napon meg-
gyónt és áldozott." Azonban ugy látszik, hogy a vallásgu-
nyoló hitetlenektől kelleténél többet követelnek, kik azt kí-
vánják, hogy haláluk órájára is gondoljanak. A barmokig al-
jasodott embereknek az épen hibájok és szerencsétlenségök, 
hogy gondolkodni sem tudnak, vagy akarnak többé, főleg ar-
ról, a mi reájok a halál után vár. „Homo cum in honore esset, 
n o n i n t e l l e x i t : comparatus est iumentis insipientibus, et 
similis factus est illis." (Zsolt. 48 , 13.) E közben a sz.-szék és 
catholicismus egyik legdühösebb ellenségének, Bianchi Giovi-
ninak, a ,L' Unione' lap szerkesztőjének, súlyos betegségbeni 
megtérése felől irnak a lapok ; mellynek tartósságát, miután 
az illető meggyógyult, az idő fogja csak bebizonyíthatni. 

ÉSZAKAMERIKA. A nagy katholika, vagyis v i l á g -
e g y h á z , a földkerekségének minden részében jeleit adja,mi-
kép őt azonegy lélek élteti, s azonegy sziv lüktet az egész rop-
pant testben. Mit Europa buzgóbb népei olly örvendeztetőleg 
tanusitanak, tudnillik az egyház szorongatott feje iránti rész-
vétüket, azt az uj-világ nyersebb lakói, daczára az anya-orszá-
goktóli, sok gyengéd érzelmet elölő, távollét- és elszakadottság 
nak, szinte nem késnek, csakhogy é l é n k e b b nyilatkozatok 
közt, bebizonyitni. Eszakamerika csaknem minden nagyobb 
városaiban népgyűlések tartatnak a pápa jogainak védelmére, s 
pénzgyüjtések rendeztetnek a sz. szék kiadásainak fedezésére: 
a főpásztorok pedig tartományi zsinatokban gyűlnek össze, s 
körlevelekben buzdítják fel ahiveket a veszélylyel fenyegetett 
kath. egységnek, látható fejébeni gyámolitására. Anew-yorki 
tartományi zsinat példájára, New-Orleansban is tanácsko-
zásra gyűltek a főpásztorok össze; s jan. 29-én roppant demon-
stratio történt a nép részéről, a zsinati végzések szellemében, 
ésmegerősité a kath. érzelemben vetett főpásztori bizodalmat. 
A ,Propagateur Catholique' febr. 4-dikéről irja Uj-Orleansból : 
„Utóbbi vasárnap e város olly kath. nyilatkozatnak volt szinhe-
lye, a tartományi zsinat befejezésekor, minőliez hasonló még 
Eszakamerikában soha sem láttatott. Legalább is h ú s z e z e r 
katholikus vett abban részt; s a helyiség ritka pompájú szép-
sége , hol ez ünnepély véghez ment, még inkább neveié 
annak fényét, és fönséges voltát. Nagymise után az egész vá-
rosi papság, követve a püspököktől, a Jackson téren készített 
emelvényre vonult, épen a főtemplommal szemben. Tudva 
van , hogy e tér egyike a legszebbeknek egész Eszakameri-

kában. Jackson generalis lovagszobrával ékesítve, a Mississipi, 
székes-egyház, törvényszéki palota, s a pontalbai roppant épít-
mények által képezve, e t é r , s az azt környező négy utcza, 
minden erkély, ablak, és a folyam egész par t ja , megszámlál-
hatlan népsokaság által volt elfoglalva. El lehet mondani, mi-
kép e fönséges panorama a legfényesebb látványt nyújtotta, 
minőt csak a világban valaha szemlélhetni. Ez emelvény, 
mellyen negyven áldozár, és öt püspök állott, mindnyájan 
egyházi öltözeteikben, ez amerikai zászlók , mellyek előttük, 
és a gazdag templomi lobogók, mellyek őket környezve len-
gedeztek , valamennyi harangok zúgása, és az ágyuk dörgése, 
melly abbavegyült, a képet szintolly nagyszerűn, mint mé-
lyen meghatólag egésziték ki. Egy , katholikusokból álló kül-
döttség járult a főpásztorokhoz ; föliratot olvasva, s nyújtva 
által, mellyben vallomást tesznek az aláirtak a sz. atya iránti 
mély ragaszkodásuk-, és ama nagy fájdalomról, mellyet érez-
nek , látván a sanyaruságokat, mellyeket ő kénytelenittetik 
tűrni. A küldöttség egyszersmind azon rendszabályokat is fel-
olvasta , mellyek életbe fognak lépni, hogy IX. Pius számára 
segély gyűjtessék. Mons. Elder natchezi püspök ezután ékes, 
és a legtisztább amerikai hazafisággal teljes beszédet tartott 
a néphez." A betegsége miatt meg nem jelenhetett érsek ne-
vében M. Perche szónokolt francziául : kifejezve a főpásztor 
sajnálkozását a miatt, hogy illy lélekemelő ünnepélyben sze-
mélyesen részt nem vehetett, de örömét is a nagyszerű kath. 
hitvallási tény fölött, minőhez hasonlót az uj-világ nem lá-
tott. A galvestoni püspök által adott áldás u tán , a menet az 
érseki lakba vonult vissza. 

KÖNYVHIRDETÉS. 
,MENYEGZŐI REPKÉNY, vagy a boldog házasság alapja 

s feltételei. Az egri főtemplomban két rendbeli egyházi be-
szédben hirdette M a g y a r Ferencz, sz. széki ülnök, ly-
ceumi tanár , s főegyházi szónok. Egerben, I860.' 8-r. 16 1. 
Ara, fűzve : 15 kr. 

Minél nagyobb súlyt fektetünk a jó egynázi szónokla-
tokra , s minél több hatást és eredményt várunk azoktól : an-
nál nagyobb örömmel üdvözöljük, ha azok , kik e téren jele -
sekül ismertetnek, tanulmányaik gyümölcsét közhasználatra 
sajtó utján közzé teszik. Illy örömmel üdvözöljük mi közked-
vességü, tudós és jeles hitszónokunk, nt. M a g y a r Ferencz 
szent-széki ülnök és lyceumi tanár ur legújabban kinyomatott 
négy egyházi beszédét. E beszédek, mellyek közül kettő sz. 
I s t v á n a p o s t o l i k i r á l y u n k á l d o t t e m l é k e z e -
t é t d i c s ő í t i , kettő pedig a b o l d o g h á z a s s á g a l a p -
j á t é s f e l t é t e l e i t t á r g y a l j a , szerző ismert jeles 
szónoki képzettségének ujabb bizonyítványai egy részről : más 
részről pedig olly szabályosan kidolgozott beszédek, miként 
egyéni véleményünk szerint mintául adhatók az egyházi szó-
noklattan szabályait tanuló papnövendékek kezébe. (Meg-
rendelhetni e beszédeket Egerben, az érseki lyceumi könyv-
nyomdában. Az első két beszéd ára 20 kr.. az utóbbiaké 15 kr.) 
Ajánlásul legyen mondva, hogy szívből óhajtjuk: vajha szerző 
minket az egri főegyházban mondott beszédeinek régen várt 
gyűjteményével mielőbb megörvendeztetne ! Kéri József. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, I860. 
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T a r t a l o m : Az olasz kérdés. III. — A pápai fejedel- istenileg, és örök időkre megalapított világegyház 
miség és birtok. I. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar- rendületlen sziklája nyugszik. 

ország-, Austria-, Olasz- és Németországból. — Irodalom. A k a t h . e g y h á z hisz e g y jóságos , azé r t soka t el-
tűrő, de igazságos, azért minden, javulni nem akaró 
rosszat szigorún büntető, s végetlen bölcseségü, azért 

Az olasz kérdés. g y a r l ó emberi eszünkkel, kivált előre, be épen nem 
látható gondviselésben ; mellynek csudálatos, és 
mégis olly egyszerű, titkos, pedig többnyire leg-

Mire való is volna a hitetlenségnek az ész és természetesebb útjai t , csupán akkor látja be a co-
értelem, ha nem arra , hogy mindabból, mit az egy- lumbusi tojás fölött megszégyenülve hüledező véges 
ház tanit és tesz, az ellenkezőt okoskodja k i , s min- ész, mikor azok czélhoz vezettek Ekkor azután 
dent hibás- és rossznak bizonyítson be , mit a kinyi- áradoz olcsó bölcseségében, és nagyon is könnyü-
latkoztatott hit és erkölcsiség őre, üdvös- és czélirá- nek kiáltja ki a kivívott diadalmat, mellyet pár 
nyosnak hirdet? A hit és hitetlenség közti ellentét perczczel előbb lehetetlennek mondott; és nagyon 
abban áll épen, hogy az utóbbi nem tartja igaz- és természetesnek nevezi, mi annakelőtte hitét is meg-
jön ak , mit amaz illyenül néz, és nézet. Azért hiu re- haladta. A felvilágosult kor nem hiszi, hogy e világ 
ménynyel táplálják magukat, kik azt vélik, hogy az sorsát, s az emberiség viszonyait egy örök igazság 
egyház mondhat és tehet valamit, mi az ellenfél he- intézi: legfölebb is a világ lelkében, a k o r szellemé-
lyeslését is megnyerje; hacsak ennek pillanati érde- nek hatalmában, vagyis abban hisz, mit a véges ész 
kei nem kívánják a meghunyászkodást, és tettetett akar és gondol. S miután ez olly szeszélyes, minden, 
barátságot. bármilly hihetetlen fordulatot meg fog magyarázni 

Valamig a pápai breve meg nem jelent, a napi tudni magának : egyedül azt nem fejtvén meg, hogy 
bölcseség, ennek lehetőségét is kétségbe vonta: most tehát mi a világ és emberiség czélja, s mit tarthat 
pedig, miután megjelent, mellőzve jogosságát (mely- az értelem bizonyosnak, ha minden, igazság- és jog-
lyet csak azért nem támad meg, mivel eredményétől róli fogalom, erény és bűn , elmélet és t ény , e sze-
nemigen fél: elbizakodván az erőszak tulhatalmában), szélyes, ingatag, és változékony hatalomtól függ-
ném hiszi, hogy sikere legyen, egyéb ,a forradalom nek? De hiszen a hitetlenség nem is tartozik, miután 
érdekében.' S ha csakugyan sikere talál lenni, még pe- arra mint illyen nem képes, o k o s a n gondolkodni; 
dig nem ,a forradalom', hanem az ,egyház érdekében', s igy arra sem kötelezhető, hogy e mindenségben 
mit akkor? Akkor azt nem fogja hinni, hogy ez eljárás következetességet, egységet, összefüggést higyen, 
igazságos volt; .s a sz.-széknek eme föllépését ujabb és ollyas valamit tegyen föl lehetőnek, a mi ö r ö k 
bizonyitványaul fogja a pápai zsarnokság-, és népek (azaz: változhatatlan), minőnek a hivők az i g a z -
szellemi leigázásának, ab obscurantismus, vakhit és s á g o t tartják. 
babona régi, még mindig meg nem tört uralkodásá- „Az egyházi átok", irja például a ,Magyar 
nak nézni. Szóval, a hitetlenség soha sem fogja hi- Sajtó', „mellynek elmaradását az utolsó pillanatban 
hetni azt , mit a kath. egyház; és örök ellenmondás- is remélték" (k ik? talán csak nem a h i v ő k , és ma-
ban fog annak hite- és gyakorlata-, fegyelme- s er- gukat ártatlanokul érzők?) „ki van mondva... Ezen 
kölcsi irányával lenni... Ezt tudnia kell minden ka- egyházi átoknak kétségkívül fontos következményei 
tholikusnak,és nem szabad csudálkoznia a nem-hivő lesznek: kérdés azonban" (ismét nem a h í v ő k r e 
társaság és irodalom ellenkező nyilatkozatain ; mi- nézve), „valljon az egyház, vagy a forradalom érde-
vei ezt téve, csupán azt árulná el, hogy ő még nem kében? Az e g y h á z i g a z b a r á t a i szünet nélkül 
eléggé szilárdult meg amaz elvekben, mellyeken az tanácsolták ő szentsége kormányát ezen szélső rend-
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szabálytól tartózkodni, melly az egyház tekintélyét mindenható ,Zeitgeist'; melly miután jelenleg bizo-
és érdekét fogja k o - c z k á z t a t n i ; azonban, mint nyos napi irodalom meggyőződése-, és reményeivel 
látjuk, m á s tanácsok győz tek . . . " Tehát az egyház egyezőleg,épen nem áll a pápa ,pártján', természete-
i g a z b a r á t j a i ellenkezőjét tanácsolták annak, mit sen legokosabb lesz minden, a pápai breve sikerét 
az egyház látható feje valóban tesz ? Csak is az egyház illetőleg táplált reményekről lemondani, s a ,korszel-
e l l e n s é g e i tanácsolhatták neki azon eljárást, melly lem' idolumának föltétlenül térdet hajtani 
az egész világegyházra nézve tisztelet-, és hódolattal Csakhogy a kath. hivőnek illyesmit hiában be-
fogadandó rendelet alakjában f e l tűn t? . . . Ki meri ezt szélnek. A kath.milliók nem a korszellemben,hanem 
a kath. egyház fejéről, és ama fönséges testületről Istennek végetlen hatalma-, bölcsesége-, jósága- és 
állítani, mellynek tanácsát a sz . atya meghallgatni igazságában hisznek: és e hitökben még sohasem 
szokta? Egy h i v ő illyesmit nem merészelne mon- - csalatkoztak. Ökhiszik, hogy Istennek S z e n t l e l k e , 
dani. Tehát a n e m - h i v ő k nyilatkoznak igy a pápai nem pedig egy romlott k o r s z e l l e m azon mindenha-
brevéről: és ekkor nincs rajta mit csudálkoznunk. A tó erő,melly a mindenség sorsa, és emberi-nem viszo-
kath. hivek jobban tudják, hogy kik az egyház i g a z nyai fölött boldogitólag lebeg; és mellyhez az egy-
barátjai. Valamint arról is meg vannak győződve, ház naponkinthivőleg esd ama szavakban: „Emittes 
hogy IX. Pius nem az egyház ellenségeinek szavára Spiritum tuum, et creabuntur; et r e n o v a b i s fa-
hallgat; de ,az egyház tekintélyét' sem k o c z k á z - c i e m t e r r a e . " (Zsolt. 103,30.) Igen, az egyház e 
t a t j a . A nem-hivők pedig tartsanak róla bármit, ez mindenható, mert isteni szellemtől, nem pedig egy el-
minket nem illet. veiben megromlott, megvesztegetett kor istentagadó 

Egy másik azt hüvelyezte ki a nem épen olly szellemétől várja a világ újjászületését, és az ezt nem 
régi múltból, hogy VII. Piust, I. Napoleon irányá- észközlő, hanem csak az átalakítás nagy munkáját 
ban, s igy az egyházat az imperialisinustól, nem a véghezvinni s e g i t ő világeseményeket. Az egyház 
catholicismusban rejlő isteni erő, nem az igazság nem vár Istentől csudát (ámbátor Isten, a h i t e t l e -
győzhetlen ereje, nem az isteni gondviselés, hanem a n e k végett , e részben is nyújtja időnkint, meg nem 
,kor szelleme menté meg, melly VII. Pius pártjához » fogyatkozott hatalmának rendkívüli jeleit) : hanem 
állott.' S ez, de csak is ez döntött; különben I. Napo- erősen még van róla győződve , mikép egy szent, és 
leon azt tette volna a kath. egyházzal (természete- irgalmas Isten kormánya alat t , csak az igazság és 
sen az ezt iró szerint a franczia egyház elnyomásá- erény számolhat diadalra; s a bün és jogtalanság só-
val az egész kath. egyház elenyészett, vagy szolga- ha sem fog győzni, egyéb kis időre: mig tudnillik 
ságba döntetett volna, mégpedig örök időkre), a mit azt, a rosszból is jót kihozni tudó isteni bölcseség, a 
akart, s mit 1809-ben olly gyönyörűen megkezdett, jámborok megpróbáltatása végett , és gonoszok iránti 
„Két hónap múlva", iráNapoleon, „a pápa alkudozni hosszuvárakozásából, eltűrni jónak látja, 
fog, és az általam életbe léptetett változásokat he- De a hitetlenség tagadja az isteni gondviselést!... 
lyeslendi." A két hónap ugyan nem volt rá elegendő: Mi nem bocsátkozhatunk itt vele vitába; mivel ez 
a z o n b a n csak még egy kis idő kellett vo lna , és minden haszontalan lenne: egyedül a kath. egyház hitének 
megtörtént volna (?). „Hanem Napoleon t akkor már erőteljes kinyomását tar t juk, főleg a jelen körülmé-
j o b b a n elfoglalták az Oroszbirodalom elleni készületek, nyek közt, szükségesnek: nehogy a gyengébbek a 
hogy sem a ,papi czivódás' (e ,querelle de prêtres'), hitetlenség apostolai által megingattassanak. 
mint a pápávali viszályát bosszúsan nevezé; s a Minket az nem zavar meg, hogy a világesemé-
moskvai lángokban alászállott csillaga, minden előz- nyeket a l k a l m a s időben közremunkálni látjuk az 
mények után, legalább is igen kétségesnek hagyta, isteni czélok elérésére: sőt épen ez szolgál egyik bi-
valljon a l e l k i f e g y v e r e k " (az éxcommunica- zonyságaul hitünk alaposságának. Épen ez tanúsítja, 
tio!), „az európai coalitio hozzájárulta nélkül, ele- hogy isteni kéz intézi sorsunkat, nem pedig vakeset: 
gendők leendettek-e VII. Piust Romába visszavezet- e közremunkálás hiánya volna épen a legkétségbeej-
ni ,sőt sz. Péter örökségébeujolag behelyezni." (,Pe- tőbb. Mivel ez azt látszanék bizonyitni, mikép a vi-
sier Lloyd'. Nr. 77.) lág csakugyan egészen emancipálta magát; és Isten 

Mindez arra czélozó tanítás akar lenni, hogy a nem ura többé a teremtett minclenségnek. Oh igen, a 
kath. milliók ne engedjék valamikép magukat ama világ még mindig s z o l g á l , és közrehat az ő sz. czél-
,tévhitre' ragadtatni, mintha egyházuk sorsát más jaira. De e hatás nem a ,korszellem' müve,hanem az 
valamelly fensőbb hatalom igazgatná, mint épen a emberi szabadságot is felhasználni tudó végetlen böl-
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cseségé. Mi hiszszük, még a különben legvigaszta-
lásnélkülibb, lesújtóbb, és szomorúbb körülmények 
közt is hiszszük, hogy Isten mindig akkép fogja, midőn 
idejét elérkezettnek látandja, a viszonyodat alakitni, 
hogy a viaskodó erényt megdicsőítse, s az igaz ügy 
diadalmaskodjék, a bűnöst pedig az érdemlett bün-
tetés elérje. Ehhez nem kell csuda. Dávid, a sz. zsol-
tárnok is csuda nélkül győzedelmeskedett ellenségein. 
A korviszonyok neki is kedvezőleg alakultak a kiál-
lott üldöztetések után : de azért hite, melly őt ez 
eredmény bekövetkezte e l ő t t is föntartotta, a leg-
nagyobb veszélyek közt sem hagyva el ő t , nem ki-
sebb érdemű, s nem kevésbbé magasztos, isteni. Illyen 
az egyházé is. Nem azt várja, hogy Isten csudák által, 
szabadítsa meg ő t , és látható fejét (ámbátór az, mi 
a tömlöczből angyal által kivezetett első pápával tör-
tént , nem lehetetlen bármellyik utódjára nézve): ha-
nem hiszi, még pedig rendületlenül; miszerint Isten 
soha sem fogja egyházát elhagyni ; ö a megpróbál-
tatás idejét a megdicsőittetés korszaka fogja most is, 
mint mindig, követni: akár a moszkvai lángok és 
1812-diki tél iszonyai,, akar egyéb, végre is netn 
emberi hatalomtól függő események segítik elő ter-, 
vének végrehajtását. Afölött ,hogy m i l l y eszközök 
által fogja kivinni tervét a gondviselés, ő nem aggó-
dik: részéről megtesz mindent, a mit okosan lehet, és 
kell; a többit Istenre bizza; s épen nem csudálkozik 
ra j ta , ha vele magát a világot i s , ámbátor néha ta-
Ián akaratlanul is, közreműködni látja Mi különös 
is volna benne, ha mint VII. Piust egy európai coa-
litio, ugy IX. Piust egy más, a politikai bülcseség 
által most még nem is sejdített, végül pedig majd 
igen is természetesnek talált , és ,épen jókor' érkezett 
emberi segély mentené meg? Hiszen miért tartja fón 
Isten, a világ ura, e roskatag épületet, az emberi-nem 
fejlődésére czélozó t á r s a d a l m a t , ha nem azért, 
mert m é g használható valami j ó r a ? — Oh valóban, 
ha egyszer annyira alá fog szállni, s elaljasodni, mi-
szerint a legnagyobb istentelenségen sem indul fel 
többé, s az elkövetett rosszat még csak helyrehozni 
s megbüntetni sem segitend: akkor betelt mértéke, s 
mint többé nem használható, elavult eszköz fog el-
vettetni, összetöretni, megsemmisíttetni, Istentől el-
szakadt, nyomorult ,korszellemével' együtt. A mi 
rendeltetésének többé nem felel meg, annak szük-
ségkép bekövetkezik v é g e . Mindaddig azonban, va-
lamig csak szikrája él benne az istenesség- és erény -
hezi ragaszkodásnak, Isten kezében arra szolgáló esz-
közül fog a világ szolgálni, hogy az igazságot megdi-
csőíteni, a. bünt pedig fékezni s megbüntetni segítsen. 

A pápai breve, s excommunicatio rosszalói, a 
nem-hivők % most azzal jönnek elő, hogy ettől az 
olly erős, és hatalmas bűnösnek nincs oka félni; hogy 
I. Napoleont .is nem a rá (szinte nevének említése 
nélkül) kimondott anathema buktatta meg Bizo-
nyosan nem, hanem Isten, kinek nevében az kimonda-
tott. És a kath. egyház erősen hiszi, hogy ez most is 
igy, és nem máskép fog történni. Igaz, hogy ezt h in-
ni kell, és elhinni csak is az egyház, és ennek hü fiai 
tudják: de abban áll épen a különbség köztünk és a 
nem-hivők közt, hogy mi hiszünk az anyaszentegy-
háznak Szentlélek általi kormányoztatásában,a hitetle-
nek pedig nem hisznek benne. Ám lássák ! Azt azonban 
tudják meg, hogy Roma, s a kath. egyház m a i s 
elég erős, Istennek szellemében, az égő kemenczébe 
vetett iíjakkal ismételni (Dániel 3, 17—18.), mikép: 
Isten elég hatalmas őt az elnyomó kezeiből kiszaba-
dítani; de ha ez.t most, és azonnal nem tenné is, azért 
Nabukodonozor bálványképét még sem fogja imádni... 
Igaz, hogy a múltban is, ha ez, s ez nem történt, ha 
e, vagy ama világesemény közbe nem jött v o l n a , 
ugy az egyház elveszett v o l n a : de épen az vigasz-
tal minket, hogy valamint mindig, ugy jövőben is fog 
a l k a l m a s időben ollyasmi közbejönni, mi a hitetlen-
ség gőgös kilátásait elveendi, s reményeit meghiusi-
tandja. Isten a dolgok r e n d e s folyamába is behat, és 
a világnak ez értelemben is gondviselője. Ha ez meg az 
nem történt v o l n a , ugy a pogány Roma ma is ural-
kodnék, ugy a libyai Ammon, capitoliumi Jupiter és 
ephesusi Minerva, meg a delphii Apollo, és számtalan 
e fajta ,istenségek' oltárai most is füstölögnének a kö-
vér áldozatoktól; ugy nem v o l n a keresztény szá-
mítás , melly kezdetét Krisztus urunk születésétől 
veszi; s nem volnának pápák sem,kik ezen egész idő 
alatt olly nagy szálkák a hitetlenség szemében 

A pápai széket tehát ők valahára csakugyan meg-
döntöttnek vélik . . . Hiszen a ,kor szelleme' csak nem 
fog még egyszer segedelmére sietni, mint ezelőtt 
félszázaddal ? Mi is mentheti őt meg egyéb, csudánál? 
A nem-hivők tarthatnak illy csudát szükségesnek : mi 
nem. Mi az alkalmas időben nyújtandó segedelmet egé-
szen rendes, és nyugodtan bevárandó eseménynek 
tartjuk. „Quidgeneratio istasignum quaeri t?" (Márk 
8,12.)Mintha fogna hinni, a j e l e k látta után is! „Ge-
neratio mala et adultéra signum quaerit: et sign um 
non dabitur ei, nisi signum Jonae prophetae." (Mát 
16, 4.) Igen, e jelt ujolag látandják, hogy.az, a kit 
ők megholtnak, megbuktatott-, és megsemmisitett-
nek tartanak, a sz.-szék hatalma, s pápai tekintély, 
újra feltámad, és élni fog az idők végéig... De valljon 
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meg fog-e azért a hitetlenség szűnni? Valljon fog-e 
valahára Istennek az egyházat éltető szent lelkében 
hinni ? 

A pápai fejedcliniscg és birtok. 
i . 

A pápai fejedelmiség és földi birtok kérdése min-
dig fontos volt ezelőtt is : napjainkban mégis, a vi-
lágeseményekrei tekintetnél fogva, sokszorosan fon-
tossá lett. Korunkban ugyanis , a pápa fejedelmi te-
kintélye és sz. Péter birtoka, nem csupán politikai 
ürügyeknél fogva, hanem a vallásosság álarcza alatt 
is ostromoltatik. Mig egy részről az isteni kéz által 
emelt épüíetnek gondviseletileg rendelt földi táma-
sza megrohantatik, addig más részről a lelki hatalom 
sziklavárát is szándék lerombolni: mintollyat ,melly 
a jelen, elavultnak, és egy más, nem-keresztényivel 
fölcserélendőnek nyilvánított társádálmi rend főalap-
j a , oszlopa, kapcsa, szelleme, és mindene. Ostromol-
tatik, mint ol lyan, melly egyedül nézetik ama leg-
főbb akadálynak, melly miatt a hitetlenség szelle-
mében megalapítandó átalános jóllét és földi boldog-
ság nem létesülhet ; s melly ha bevétetik, és lerom-
boltatik, egy u j , és világboldogító társadalom fog 
alakulni. E lerombolás és főlépitési munka, korunk-
ban nem u g y , mint ennekelőtte, külön, a vörös köz-
társasági , s külön, egy fejedelmi szövetség : hanem, 
mint rémlik, a fejedelmi tekintély, és vérengző köz-
társaságiak szövetkezése, vagy legalább ugyanazon 
czélra törekvő közremunkálása által szándékoltatik , i  eléretni. ,Fremuerunt g e n t e s .et p o p u l i meditati. 
sunt inania. Adstiterunt R e g e s terrae, et P r i n c i -
p e s convenerunt in unum, adversus Dominum, çt 
U n c t u m Eius.' (Zsolt. 2 , 1—2.) Tudnillik, a pá-
pának nem csak 10, és illetőleg 15 százados földi 
birtoka s fejedelmisége (mint ezt a franczia-sard kor-
mányok a j o g , béke s vallás színezett" álarcza alatt 
tervezik) m e g s z o r i t t a t n i , hanem az ő 18 és fél 
százados lelki fejedelmisége, s keresztéuyileg civili-
sáló erkölcsi befolyása is megsemmisíttetni szándékol-
tat ik; hogy azután ők , az uj-világ alkotói, az igy 
átalakított világállapotokból, s illetőleg a felforga-
tott jelen társadalom romjaiból, u j , dicsőbb, és 
ábrándjaik szerint boldogabb álladalmakat, egészen 
u j eget és földet, Istent és embereket alkotva, saját 
nemzetiségüket, s az erre elég bárgyúk- és felizgat-
hatóknak vélt más nemzeteket is, e siralom völgyé-
ből ki-, s ábrándos földi paradicsomukba bevezetvén, 
minden nemzetiségeket örökre boldogítsanak a földön. 

Ezen, mindeddig hallatlan, s igy igazán példát-
lan szövetkezése, vagy szövetség nélküli ugyanazon 
czélra törekvése a ké t , egymást kizáró s fölemésztő 
elemnek, korunk mysticus és mystificáló nevezetes 
tüneménye. Ama két elem czimborálni látszik ugyan : 
de mindkettő, csak azon remény- és szándékkal, hogy 
miután nekik e g y ü t t sikerült a.pápaságot meg-, és 
eddigi teréről leszoritni, vagy épen megsemmisíteni : 
akkor bizonyos kormányoknak sikerülend a vörös 
köztársaságiakat magukba be- és felolvasztani, vagy 
irgalmatlanul leverni; és viszont, hogy ezek egyike 
sikerülend a vörös köztársaságiaknak a koronás 
fők ellen E hallatlan , s példátlan rémszövetség, 
vagy szövetség nélküli egyre-törekvés ellenében , a 
kath. világ egyházi s államf'érfiait, épen korunkban, 
nem isteni gondviselés nélküli módon tapasztaljuk 
Krisztus helytartója, IX. Pius pápa körül összecso-
portozni, az imádság és ige, az irodalom és pénzse-
gély, a közértelem, közakarat, és közszellem fegy-
vereivel szivükben, szájokban és kezeikben: hogy 
ama példatlan és istentelen szövetkezés, egy más, 
már nem példa nélküli, de példás, és isten szerinti 
szövetség által szétrobbantassék. 

Ám, mikor a farkasok az akolba törni, s a pász-
tori székbe ülni készülnek, vagy a nyá j pásztorát 
az akol- és székben u g y összeszorítani, sőt abból 
végkép is kiszoritani törekesznek, hogy a nyájőr-
zés sikeretlen-, vagy lehetetlenné tétessék: akkor a 
l e g f ő b b pásztor mèllett nem csak a fő-, s alrendü 
pásztorok- és juhoknak, hanem a legkisebb bárá-
nyoknak is joguk van hangosan felkiáltani... Kiál-
tozni segítségért: ,Vocesperantis,nondesperantisvo-
ciferatione'; nem a kétségbeesés-és kétségbeejtésnek, 
hanem a lelkesültség- és főllelkesitésnek szavával. 
Igen, erre j oga , sőt kötelessége van a legkisebb bá-
ránynak is : ha csak nem akarja magát , vagy mint 
afféle f a r k a s - f o r m a bárány, a farkaspásztorok ke-
gyeibe ajánlva, a többi nyáj felfalására társul enged-
ni, vagy gyáva hallgatásával (remélve, hogy igy majd 
talán ő meg fog kiméltetni) épen a legelső felfalatás 
veszélyének kitenni. Itt nincs középút, nincs arany 
középszerűség: hanem van á r u l á s , vagy gyáva-
ság. Pedig minden gyáva áruló, s minden áruló 
gyáva is egyszersmind. Igy van ez a közéletben is : 
,sed exempla sunt odiosa.' Holott az egész nyájnak 
közfelkiáltása s imái , tényleges segélye s adakozá-
sai, lelkesültsége, Isten segítsége mellett, a betörni 
törekvő farkasféle pásztorokat ha meg nem szelídíti, 
legalább megfélemlíti s visszariasztja ; a keresztény-
ség főpásztorát pedig független földi fejedelmisége-, 
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s egész birtokában, a catholicismus és ker. civilisa-
t io, a j o g , tekintély, igazság és szabadság, tudo-
mány, és művészet, erény és örök üdv érdekében 
föntartani, s megszilárdítani fogja. 

Az ezen nagyszerű érdekek mellett, IX. Pius 
pápa nem régen nyilvánított, rendithetlen szózatára, 
még inkább fölegyenesedett és megerősödött világ-
egyház püspökei, s annyi jeles világi tudósok példái 
után indulva, én is, mint a pápák legdicsőbbikeinek 
egyikétől vezetett nagy nyá j legkisebb báránya, 
imádkozva irom a jelen értekezést: mit sem kétked-
ve , hogy az ur Jézus, ki Péter hajócskáján (melly 
a viharoktól felkorbácsolt hullámtorlatok által há-
nyat ik) , jelenleg elszenderültnek látszik, a tanítvá-
nyok segélykiáltásaira' hamar fölébredni, s a vihar-
nak csendet parancsolva, a hányatott hajót parthoz 
vezetni, a csüggedező tanitványokat pedig meg-
nyugtatnifogja azon szavakkal : ,Modicae fidei quare 
dubitastis'? Egyszersmind azonban a g o n d v i s e -
l é s i m ű n e k makacs elleneit is megszégyenitendi: 
hogy ők, kik jelenleg a dicsőség tetőpontjára jutás-
ról álmodoznak, nem sokára fölébredve, eszméljenek 
a kudarczra, mellyet már nem egyszer, hanem mind-
annyiszor vallottak, valahányszor sz. Péter utódainak 
akár szellemi àkla s kormánypálczája, akár ezek 
földi támasza, a fejedelmiség és sz. szék birtoka el-
len , erőszakos kezet emeltek. Ez az igazság és idők 
tanujának, a történelemnek több, és nevezetesebb 
vonásaiból, mint szinte az ujabb és legújabb tapasz-
talatokból eléggé nyilvánulni f og , korunknak (mire 
nagy szükségünk van) tanulságára, vigsztalására és 
reményére. 

Korunkban ujolag sz. Péter birtokába készülnek 
törni a vallás álarczába burkolt , és báránybőrbe öl-
tözött farkasok; vagyis ők azon birtok ellen tör-
nek , melly az első pápa iránti tiszteletből, később 
igy neveztetett; s mellynek első csiráit, zsengéit, a 
pápák már a 4-ik századtól fogva, sőt azelőtt is, az 
ujon megtért keresztény hivek és népek önkénytes 
adományozásából szerezték, részben pénzen is vet-
ték , és ama jószágokkal szaporították, mellyek a 
pogány császárok alatt elvétettek, de Nagy-Con-
stantin, és több jámbor utódai által, a keresztény 
hivők- és egyházaknak ismét visszaadattak. (Eusebius, 
Hist. Eccl. Lib. 10. cap. 5.) Az idők folyamában, és 
a jogviszonyok fejleményeiben , e b i r t o k j o g h o z 
a h a t a l o m g y a k o r l a t is c s a t o l t a t v á n , a 
pápák is, mint nagyobb és nagyobb birtokok tulaj-
donosai, ámbátor f e j e d e l m i c z i m és k o r o n a 
n é l k ü l , f e j e d e i m i j o g o k a t isgyakorol taka8-ik 

századig. (F leury , Hist. Eccl. T. 18. pag. 423—4.) 
Es ezen, a lelkek fejedelme trónjának évezrednél ré-
gibb , az idők és [népek szükségeiből felmerült, és 
gondviseletileg keletkezett földi támaszát a világi fe-
jedelmiséget és birtokot rohanák meg korunk forron-
gói: hogy ezeket elharácsolván, a lelkek kormányát 
habozóvá, félénkké, sikertelenné, vagy épen lehetet-
lenné tegyék; s hogy ha a pápa nem enged, a miben 
nem is engedhet, sz. Péter mamertini tömlöczeit ujo-
lag föltárva, s a három első századbeli vértanúi pa-
dokat, melly eken 3üpápa vérzettel, megint fölállítva, 
az egyház fejét és gyermekeit , 15 száz esztendővel 
visszalökjék ama hóhérpallos- és börtöni, sok tekin-
tetben vissza nem óhajtandó gyászos időkbe. Vallás 
alarczába burkolt farkasok törnek sz. Péter birtokára; 
mellyet a pápák olly jogczimmel bírnak, és bírtak 
már a 8-ik század előtt is , minőknél törvényesebb 
nincs, és nem is lehet a földön. Hisz ők a keresztény 
szeretet adományából bírják azokat ; és a keresztény-
ség sz. cz é l j a i r a forditák is azokat: a szegények 
fölsegitésére, a keresztény civilisatio áldásainak ter-
jesztéséré, a pogány vadság szelidítésére, a hitter-
jesztők és hitterjesztési munka fölsegitésére. E bir-
tokban a pápák, a 4-ik század eleje óta a 8-iknak vé-
géig, tehát ötszáz éven keresztül, a t y a i l a g kor-
mányoztak, a tartományokban kormányzókat ren-
deltek, az idegen népek fejedelmeihez követeket kül-
döttek, azokkal békét kötöttek S a pápák e hatal-
mat nem ugy ragadták magukhoz, akár fegy veres erő-
szak által, akár nemtelen eszközökkel. Nagy-Con-
stantin Romát, gondviseletileg engedte a pápaság 
városává lenni. A birodalom akkori körülményei 
követelték a császári széknek Byzantba áttételét: a 
pápák pedig a betörő b a r b a r o k ellen, a népek ké-
relmére, védték meg Romát, és az olasz tartományo-
kat. A nyugoti császárságnak az 5-ik században 
történt megszűnte után, a hanyatló keleti birodalom 
beleegyeztével, a magukra hagyatot t , és a vandal, 
hun, go th , lombard barbaroktól szorongatott olasz 
népek kérései-, sőt kényszerítéseire, a lelkek királya 
polgári szempontból sem maradhatott hideg, siket, 
és szívtelen: a pápáknak át kellett venni a kormányt 
a hivek sürgetéseire, s ezeknek ideiglenes és örök üd-
vök végett. Valóban a történelem tanúskodik róla, 
hogy (Eusebius szerint) már a pogány császárok 
korában is, a pápák 1500 szegényt élelmeztek saját 
javaikból. E történelmi igazságra vonatkoznak a 
jelenlegi jeles orleansi püspök Dupanloup Felix sza-
vai: ,A katakombák ölében lakozó pápák alamis-
náival megrakott számtalan hajók lepték el a tenge-



250 

reket' (, Korkérdések. Pest , 1850.' 26. 1.) So t e r i u s 
pápa a 2-ik században, s elődei, a távol országokban 
létező keresztényeket, sz. Dénes pápa a 3-ik század-
ban, a cappadociai híveket segiték alamisnákkal. 
(Fleury , Tom. 18. pag. 447—8.) Ezek utódai, főleg 
nagy sz. Gergely pápa, nem csak az olasz tartomá-
nyokban , hanem az akkor ismert három világrész-
ben, számtalan alamisna-osztogató diaconokat, és al-
diaconokat rendelt, kik a p á p a i b i r t o k o k b ó l 
még keleten is, a szegényeknek bő alamisnát osztot-
tak. (Fleury, ad Saeculum 6-um.) Nagy-Leo pápa Atil-
lát, a hun, és Genserichet, a vandal királyokat vissza-
tar tá , hogy az első Romát nem bántá, a második 
csak kirablá, de el nem égettette. (Bumüllernél, for-
dítva Feniczytől. Pest , 1855. I. köt. 437. 1.) A duló 
lombardok ellen Nagy-Gergely pápa, , szóval, pénz-
zel , tekintélylyel védte' meg Romát. Cassiodor, Prae-
torio Prefectus a romai kerületben, II. sz. János pá-
pához, a 6-ik század első felében ekkép ir t : „Vos, 
Patris nomine omnia dírigitis. Securitas plebis ad Ve-
stram respicit famam, cui d i v i n i t u s est commissa 
custodia. Quapropter, nos decet custodire aliqua, sed 
vos omnia." (Epistolar. Tom. I. Libr. XL epist. 2.) 
Zachariás pápa a 8-ik század közepe tá ján , Rachis 
lombard királylyal 20 évig tartó békét kötött. III. 
Gergely pápa, 726-ban a franczia Major Domushoz, 
Martell-Károlyhoz követeket küldött a pápai birtok 
védelme iránt. 

Tehát történelmileg áll, hogy az első három 
században a f ö l d - a l a t t i pápák a szegényeknek ala-
misnát adtak ; a 4-ik század elejétől fogva pedig a 
8-ik század végéig, a föld f ö 1 ö 11 i pápák Romában, 
f e j e d e l m i c z i m és k o r o n a n é l k ü l ugyan , 
de fejedelmi jogokat gyakoroltak : az egyetemes egy-
házban lelki fejedelmi, az olasz földön, főleg sz. Pé-
ter birtokában pedig földi fejedelmi jogokat is gya-
korolván. Ime a régiség jogczime. S mégis 

Vallás álarczába burkolt fejedelmek, s pogány 
elvű forradalmárok készülnek betörni, sőt részint be 
is törtek már sz. Péter birtokába: azon birtokba, 
mellyet a pápák a 9-ik század óta mostanig, f e j e -
d e l m i c z i m és k o r o n a m e l l e t t , a legjobb 
jogczimeknél fogva, a franczia Pipin király, és Nagy-
Iíároly császár nem adományozása, hanem v i s s z a -
a d á s a * és biztosításából birnak (Anastasius biblio-
thecarius, Hist, de Vitis Pontif. Rom. ad vitám Ha-
driani I. Pontif.) ; s mellyet utódaik, Jámbor-Lajos, 
I. Nagy-Otto, II. sz. Henrik és Arnulf császárok, to-
vábbá habsburgi Rudolf, IV. cseh Károly császár és 
Mathild canossai grófné Toscanában, vagy szaporí-

tottak, vagy biztosítottak; valamint biztositotta a 
pápai birtokot a nagyhatalmak tekintélye az 1815-
diki bécsi congressuson , a világhódító I. Napoleon 
bukása után. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, martius 31-én. Mai napon tette le , az egyik 

szónok szavai szerint, a pesti egyetem gyászöltönyét, és öl-
té magára az örömköntöst az ujonan választott nagyságos 
rector- és egyetemi tanácsnak ünnepélyes beigtatása által. Le-
érkezvén tudnillik a legtoagasb megerősités, a fönemlitett na-
pon, mint az egyetemi tanév első felének utolsó napján lelé-
pett a 10 éven át működött ideiglenes academiai tanács, és az 
uj foglalta el diszes ugyan, de nagy felelőséggel is járó he-
lyét; őrködendő magas tudományos intézetünknek hosszú 
időn át rainden tekintetben kivívott jó hirneve, valamint-el-
mebeli s jeliemi kiképeztetésök fölött azoknak, kik mint a 
haza reményei, a hon szivébe gyülekezének : nem azért, hogy 
satnyuljanak, de sőt inkább, hogy örvendetes virulásnak in-
dulva boldogitsák majdan a hont, mellynek jótékony anyai 
karjain hordoztatva, egykor oszlopai leendnek. Illy magasz-
tos tényező lévén a tudományos egyetem a közjó fokozásá-
ban , illő bizonyára, hogy minden, létét és működését kivá-
lóan jellegző mozzanata ünnepélyesittessék. Az ünnepély reg-
geli 10 órakor vette kezdetét, a volt nagyságos igazgató Dr. 
V i r o z s i 1 Antal urnák latin beszédével ; mellyben a 10 évi 
kormányzása alatt felmerült, és az egyetemet érdeklő esemé-
nyek rövid, de tanulságos vázlatát adta tudományos szint-
úgy , mint személyzeti tekintetben ; végül pedig érzékeny sza-
vakban tolmácsolta háláját az őt bölcs tanácsával és erélyé-
vel támogató academiai tanácsnak ; mellynek nevében a theolo-
giai kar volt dékánja, Dr. L ô p u s s n y Ferencz emelkedett 
lélekkel emelé ki a lelépő igazgató- és senatusnak, az idők mos-
toliasága miatt annyi éven által valóban fáradalmasan szerzett 
bokros érdemeit ; különösen „instauratiojábar." tudományos in-
tézetünknek, mellyet „mint lombjai-, .ágai- s héjjátói megfosz-
tott törzset vett á t , most pedig mint dus virulásnak indult, 
gazdag árnyazatu fát ad utódainak által." A virág- és képtel-
jes szónoklat után elhagyván a volt rector és senatus, hosszú 
időn keresztül becsülettel föntartott és betöltött helyet, az 
uj lépett kijelölt körébe; s mivel a hittani karból választatott 
a ,rector magnificus', ugyanazon karnak uj dékánja, Dr. 
S c h o p p e r György üdvözölte őt ; elmésen alkalmazván rá 
a szent-irás szavait: „Et m a g n i f i c a t u s e s t S a m u e l 
apud Dominum" (I. Reg. 2, 21.) A kerekded, és igen kelle-
mes hatást előidézett üdvözlés után, a rectori hatalom arany 
jelvényével fölékesített , m a g n i f i c u s ' Dr. M á r k f i Sá-
muel szólalt föl, és a nála már megszokott tudományos za-
mattal fűszerezett beszédben köszöné meg a benne közpon-
tosult bizalmat, melly őt e méltóságra emelte ; s e bizalomtól 
bátorittatva fölkérte mind az uj tanácsot, mind pedig az egész 
tanári testületet, hogy gyámolitsák őt nagy horderejű fel-
adatának minél szerencsésebb megoldásában. Ám de ez ünne-
pélyes perczekben nem csak önmaga, hanem az őrködésére 
bizott egész intézet is szeme előtt lebegett, és fölszólitá min-
den kar tudós tagjai t , hogy egyesült erővel igyekezzenek 
emelni fényét, dicsőségét egyetemünknek ; melly akár dus 
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alapítványát, akár az academiai polgárok számát tekintve, 
igen kevés európai illynemü intézetnél áll alantabb. Igen ke-
délyes passus volt az örömmel hallgatott beszédben, midőn a 
tudományok melletti virrasztásban megőszült férfiú, némi ser-
kentésül , figyelmezteti a jelenvoltakat, hogy a tudományos 
férfiak nem csak müveikben élnek sokáig, hanem physikai 
életök is igen gyakran tisztes aggkorban végződik : állításá-
nak bebizonyítására az itteni egyetemnek minden karbeli ta-
nárai közül többeket emiitvén föl, kik nagy életkort értek. 
Üdvösen csatolá ezen észrevételhez azon megjegyzést : vajha 
az ifjúság is a tudományokban keresné élvezetét, nem pedig 
ollyasókban, „quorum usus illicitus es t , et nec fructus dulcis 
esse potest." A minden tekintetben jeles beszéd méltán ér-
demlett hatást tőn reánk ; és az egész ünnepély által vissza-
varázsolva éreztük magunkat azon időkbe, mellyekben clas-
sikai beszédek hangzottak tudományos egyetemünk nagy te-
remének falai közt. E szép időket reméljük ismét bekövetkezen-
dőknek : mert erős abbeli meggyőződésünk, hogy csak a provi-
sorius hosszú időszak szünteté meg az egyetem tudományos 
ünnepélyeit ; melly lefolyván, a theologiai kar uj dékánja sza-
vai szerint, „nova erunt omnia, corda, voces et opera." —k. 

PEST, aprilhó 3-án. A pesti papnövelde ft. elöljárói 
szomorodott szivvel jelentik nt. s tudós K I ez s ó József fő-
megyei áldozár, tanulmányi felügyelő, s egyházi jogtudor ur-
nák , a haldoklók szentségeinek ajtatos fölvétele u tán , tüdő-
sorvadás következtében, f. hó 2-án (reggeli 7 órakor), példás 
és munkás élete 39-dik évében történt gyászos kimultát. A 
megilletődésben, mellyet e sorok kifejeznek, számtalanon 
fognak e honban osztozni, főleg t. olvasóink közül; kik az el-
hunytnak fáradhatlan munkásságát ismerik: mind a ,Religio', 
mind pedig a ,Családi lapok' régibb folyamaiban gyakorta ta-
lálkozván a szintolly hitszilárd, mint ékes tollú iró-, sőt egy 
ideig szerkesztőnek is jeles dolgozataival : mellyek hosszú so-
rát mult évben a legméltóbb tárgygyal, az isteniek szereteté-
re ragadó keresztény bölcsész-, Gratrynakismertetésével fe-
jezé be. A boldogult legszebb emléket hagyott a kath hitélet 
emelésére szánt eme szorgalmának gyümölcseiben maga után 
hátra ; mellyet csak kedvesebbé tesz a tanitottat gyakorolni 
is megszokott egyéniségnek, szeretetre méltó jellemmel páro-
sult, erkölcsi nemességére való visszaemlékezés. A köztiszte-
let kifej ezéseül tekintendő'ama nagy, és minden rendüekből 
álló sokaság megjelenése is, melly az április 3-án, délutáni 
5 ' /2 órakor tartott temetési szertartást fényessé tette. Az örök 
béke angyala virraszszon a sir fölött, melly egy, a papi leg-
szentebb foglalkozások közt töltött ártatlan élet után (a ke-
repesi-ut melletti közsirkertben) a jámbor áldozár tetemeit a 
dicső feltámadás nagy napjáig eltakarja ! 

ESZTERGOM, böjtmás-hava 30-án. „Doleo super te, 
fili mi Jesu , decorus nimis et amabilis super amorem mulie-
rum : sicut enim mater unicum diligit filium, ita ego te dili-
gebam." Ki az ur Jézus iránti szeretetből ekként kesereg a 
kereszt tövénél, annak szent fájdalma nagyon is megérdemli, 
hogy tiszteletben tartassék, és a fiúi kegyelet hálás részvé-
tével találkozzék.... Illy szent fájdalmak emlékét üli az anya-
szentegyház a nagy-böjti szent időben a fájdalmas-, vagy vi-
rág-pénteken, midőn a hét fájdalmu Boldog-Asszony keser-
veiről elmélkedik. 0 főmagassága, kegyelmes főpá«ztorunk 
ismét egy uj virágot illesztett különösen a szeplőtelen Szűz 

tisztelete körül eddig szerzett érdemkoszorujába, midőn a na-
pokban egyszer mindenkorra kegyesen rendelni méltóztatott, 
hogy ezentúl fájdalmas-pénteken ünnepélyes körmenet ve-
zettessék a vízivárosi szentegyházból a sz.-Tamás-hegyi kál-
váriára. Már tegnap is litánia tartaték o t t ; ma pedig hét óra-
kor megindulván a szépszámú, s a párkányiakkal is szaporo-
dott körmeneti sereg, ő főmagassága is fölsietett a hegyre : 
hogy személyesen mutassa be a szeplőtelen áldozatot a fáj-
dalmas Anya tiszteletére. Vigan szólott a kisded kápolnának 
két harangocskája: mintha örült volna az egyik, az ötven 
fontos, hogy ő főmagassága kegyéből egy száz fontos társat 
kapott ; emez pedig, hogy szintén dicséretet zenghet a hét-
fájdalmu szűz Anyának. Szent-mise előtt ft. M i s k o l c z y 
Márton, vizivárosi plébános és esperes ur szent beszédet 
mondott ; sz.-mise alatt pedig ő főmagasságának kezéből vette 
az angyalok kenyerét az 50—60-ra menő áldozó. Délután is-
mét litánia tartatott; és ezzel az ajtatosság befejeztetett. 

„Eia Mater, fons amoris, 
Me senti re vim doloris 
Fac, ut teeum lugeara. 

Fac , ut ardeat cor meura , 
In amando Cliristum Deum , 
Üt sibi complaceam. Amen." 

— GYŐR-ből, a sz. atya részére begyült adományok 
ujabb, tetemes összege felől értesülünk. Mart. 17-ikeig 21 cs., 
s egy dán arany, 215 frank (szinte aranyban), 20 ezüst frank, 
18 két-forintos, 55 fr t 54 kr. ezüstben, 74 húszas, 16 tizes, 
1 rubel, s 1887 f r t 39 kr. szedetett ujolag a püspöki megyé-
ben össze. Istennek hála, a kath. hit- és szeretet-egység öntu-
data, s az ezen egység kapcsáhozi ragaszkodás érzete még 
nem halt ki a magyar nép szivéből is annyira, mint ezt az állí-
tólag számára kiadott némelly lapok tartalmából gyanitni 
lehetne. 

KEKKO-ről, vonatkozólag a ,Religio' 22-ik számában 
közlött, s a ,sz. keresztvetésről' szóló czikkre, következő so-
rokat vettük ; mellyekkel még inkább igazolva látjuk a t. czikk-
irónak azon megjegyzését, miszerint: „nevetséges és sértő, 
hogy Pák Márton minorita szerzetes mondott volna olly esz-
telenséget, mint a minőről" a ,Nefelejts' megczáfolt czikké-
ben 5iszó van." 

„Ft. szerkesztő ur! Kérem e sorokat becses lapjába 
fölvenni A ,Religio' 22-ik számában azt olvastam, hogy E. 
Sándor urnák a kékkői várban azt beszéltem volna, hogy : 
,Balassa Susanna férjgyilkosnő, a lengyel király közbenjárása 
folytán, kegyelmet nyert : de a pápa zsoldosaitól elfogatván, 
a pápa kinyilatkoztatta, miszerint a testi fenyítéktől ugyan 
megszabadult, de már most lelkét is meg kell váltania' (még 
pedig sok pénzzel ; mert kevésből nem alapíthatta volna a. 
kassai convictust). Nagyon sajnos, hogy E. Sándor ur , mit a 
kékkői várban hallott, azt egészen más modorban irta le. Ugy 
hiszem, hogy hazánk történetét szinte tudja; mellyből lehet 
ugyan látni, hogy tőbb pápák mennyire oltalmazták hazán-
kat az ellenség ellen, segitették nemzetünket tetemes pénz-
zel , és fölszerelt katonasággal, és igy hazánk boldogságáért 
minden jót elkövettek : de egyes családokat soha sem üldöz-
tek , nem hogy még zsoldosaikkal valakit elfogattak volna, 
kinek ugy kellett azután lelkét pénzzel megváltani. Ezt uram ! 
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senki sem hiszi, a ki csak komolyan tud az illy tárgyakról 
gondolkodni. Azért tessék csak önnek arra visszaemlékezni, 
hogy ki mutatta meg Önnek először a Balassa-család ősi ké-
peit , és Balassa Susánna történetéről mit beszéltek. Ha ke-
gyednek a pápa zsoldosairól találtak volna valamit mondani, 
még akkor is önnek, mint afféle tapasztalt, és tudós fiatal 
embernek csak nevetnie kellett volna : nem pedig azt, a minek 
ugy sincs semmi alapja, a fönebb nevezett lapba betenni. De 
térjünk tárgyunkhoz. E. Sándor u r , midőn a várat megtekin-
tette , már elutazandó volt. A sors ugy hozta magával, hogy 
velem a vár előtt találkozzék. Önnek azon szándokát megtud-
ván , hogy egyedül csak tapasztalás végett utazik, gyönyör-
ködtem szép eszméin : és azért második mutatójaul magam 
ajánlkoztam, még pedig a végből, hogy mindent tökéletesen 
láthasson. Igy a vár régi földalatti menekülő helyére is elve-
zettem önt, szép reményű öcscsével együtt. Akkor azon kér-
dést intézte hozzám, hogy tehát Balassa Susánna csakugyan 
férjgyilkos nő-e ? Én arra azt feleltem, hogy az csak régi köz 
monda ; s hitelesen nem lehet bebizonyítani : mivel a családi 
levéltárban annak semmi nyoma sincsen, kivévén a kassai 
convictust, mellyet csakugyan B. Susánna 1647-ben alapitott. 
De tehát én mégis elmondom a n é p s z á j a u t á n fönma-
radt mondát ; mivel a mélt. b. Balassa család ez ellen soha 
sem tiltakozott, Igy folytattam önhez beszédemet : U g y 
m o n d j á k , hogy a nő, B. Susánna, a férjgyilkos , Lengyel-
honba menekült volna, hogy az akkori nádor üldözését kike-
rülhesse. Miután pedig a kérdéses nőnek a lengyel király 
rokona volt női ágon , a monda szerint, a lengyel király kiesz-
közlötte volna neki a Magyarhonba való szabad visszatérést. 
De az akkori lierczeg-primás megtudván a dolgot, magához 
hivatta a'nőt, s lelkére beszélt neki, mint hozzá tartozó hí-
vének ; és inté ő t , hogy bűnbánatot tartana : mert noha testi-
leg fel van mentve , de lelkileg még Isten előtt hátra van a 
nagy számadás ; és hogy ezután, a mint mondják, B. Susánna 
csak Istennek óhajtván szolgálni, élte hátralevő napjait jósá-
gos cselekedetekben töltötte. Ezt a mondát, ha jól vissza fog 
E. Sándor ur emlékezni, én beszéltem el önnek ; de hogy az 
akkori pápa ő szentsége, vagy annak zsoldosai felől csak egy 
árva betűt is mondottam volna, az uram ! nem áll. Ennyit fel-
világosításul azoknak, kik i g a z s á g o t keresnek az olvasás-
ban, és abban gyönyörűséget találnak. Kékkő, mart. 28-án, 
1860. Pák Márton, s. k." 

AUSTRIA. (A bécsi főmagass. bibornok-érsek körleve-
lének folyt.) „Az államtani elmélet egy század óta nagy kör-
utat te t t a tévedésekben. Száz év előtt Rousseau társadalmi 
szerződése legszebb virágjában állott *)• Szerinte az embernek 
teljes szabadsággal kell birnia : de csakis a végre, hogy az ál-
lamintézetek nyomásától menten élhesse át idylli boldogságá-

") Kissé elkéstek ennélfogva bölcseségökfcel, kik honunkban 
most akarnak életbe léptetni, vágy csak becsületbe is hozni egy el-
avult , és gyakorlativá ugy sem válható rendszert. Midőn pár hónap 
előtt bizonyos, megnevezni sem igen tudnók , mellyik ? lapban Rous-
seau apotheosisát olvastuk, megütköztünk ugyan az anachronismuson, 
de mit sem tartván általa veszélyezettnek , hallgattunk a rendkívüli 
tüneményről. Mit hogy helyesen tettünk, az azóta nyom nélkül elhang-
zott szó , és lap sorsa eléggé tanusitja. Fölöttébb sajnos lenne, ha va-
laki még ma is illy irányú törekvésekre tudná nem csak tehet-
ségeit , hanem ezeknél végetlenül magasabb értékű javait is elvesz-
tegetni. S z e r k . 

uak napjait. Anémet irodalom nagyon is mélyen merítette ecset-
jé t a festékes edénybe, hogy az ártatlan emberek boldogsá-
gát, kik mit sem tudnak a háborúk-, és fényűzésről, rózsaszin-
és aranynyal vegyesen kifesse. Weisshaupt Spartacusnak, kinek 
titkos társulatától nyerte nevét az egész felvilágosodás', a 
legkisebb állani is kelleténél nagyobb volt. Ő az emberi-nemet 
boldogítandó, valamint az egyházat, ugy az államot is felosz-
latni akarta ; szerinte minden családatya pap, és király leen-
dett házában. Még a forradalom is, ámbátor vérben fürdött, 
emberi boldogság- és békéről szónokolt : valamig Robespierre 
nem tőn egy oldalfordulatot, s az addigi rémuralom fejeit 
azzal vádolta, miszerint nem jó francziák, mivel szájokban 
örökmindig az emberi-nem boldogságát hordják. A commu-
nismus, melly az 1789-diki emberi jogok következetes fej-
leménye, azt nézi föladatául, hogy valamennyi földlakókat 
az ideigleni javak egyforma mértékbeni élvezetére segitsen; 
miért is Francziaországban az 1789-diki emberi jogokat ujo-
lag az államélet alapjaiul hirdetgették. De ha a népesség jól-
léte szolgál valamelly állam tökéletes voltának próbakövéül, 
ugy a pápai államról meg kell vallani, mikép az az angolnál 
sokkal tökéletesebb; mivel ama borzasztó nyomor, mellyel 
Anglia- s Irlandban ezerek küszködnek, az egyházi államban 
egészen ismeretlen. S jóllehet az embernek mindenütt van-
nak teljesületlen vágyai, mégis az egyházállami népesség 
nagyobb része magát sokkal boldogabbnak érzi, mint Anglia 
s Irhon lakosságának többsége. Az irhoni katholikusok sorsa, 
kik atyáik földét mint az angol rabszolgaurak bérlői müvelik, 
világszerte ismeretes : legjobb esetben kolompárral laknak jól, 
mellynek egyedüli fűszerét a kevés só képezi : de az éhezés 
gyakori, s az éhenhalás sem ritka közöttük. Ehhez járul a 
megmérhetlen, s évenkint szaporodó tömege a gyármunká-
soknak ; kiknek sorsát szokta az amerikai rabszolgatartó az 
angol emberbarátnak feleletül emlitni; jóllehet ez által Ame-
rika ügye mivel sem lesz jobbá. — Azonban az emberboldogitás 
politikája egyszerre háttérbe tolatott, s helyébe az e s z m é k 
politikája lépett, mint egyedül jogositott. S mi egy eszme? Ez 
iránt világos fogalomhoz jutni nem tartják érdemesnek: a ho-
mály pedig, olly tervek kivitelében, mellyeket bevallani nem 
mernek az emberek, tagadhatlan használhatósággal bir. Az 
,eszme' szó fölöttébb rugalmas; de ha azt akarjuk, hogy je-
lentéssel birjon, ugy nem jelenthet egyebet, mint ollyasvalami-
nek fölfogását, a mi nem esik érzékek alá, s minden tekintet 
nélkül a szerencse javaira, belbecscsel bir , és az emberi tö-
rekvéseknek minta- és zsinórmértékül szolgál. Létezik is való-
ban illyesmi ; sőt e valami olly hatalom, melly a népek sorsa 
fölött uralkodik : és ismerése nélkül szintolly kevéssé lehet 
valaki államférfi, mint a lőpor hatásainak tudása nélkül tüzér-
tiszt. Csakhogy igényei, mellyekkel az ember irányában föl-
lép , nem mindig jogosak. Maradjunk az egyházállamnál. Mi 
azon eszme tartalma, mellynél fogva a pápa elleni fölláza-
dásnak szentesittetnie kellene ? ,Hogy valaki magát egy ha-
talmas állam tagjául érezhesse, és biztos lehessen a reményei-
s erőinek ez által nyitott tág hatástér felől, ollyatén élvezet, 
melly mindenkit megillet, a ki azt méltányolni képes. Mint-
hogy a romaiak olly államhoz tartoznak, melly természeténél 
fogva, sem fegyveres erőszak, sem alkudozások által (mely-
lyek megett a fegyverek hatalma áll bizonyitványul,) nem ké-
pes nagy szerepet játszani, ennélfogva a romaiaknak szent 
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joguk van, uralkodójoktól megtagadni az engedelmessé-
get , és magukat más, hasonló helyezetben levő államokkal 
egy közös birodalomba egyesiteni, mellyről olly reményt táp-
lálnak, miszerint Európában nagy szerepet fog játszani.' Tehát 
ezentúl csak nagy birodalmak létezzenek : s mikor lesz vala-
melly birodalom elég nagy arra , hogy a politikai jelentőség 
minden igényeinek megfeleljen? Francziaország 10,000 négy-
szögű mérföldnyi térrel bir Europa-, s 5000-el Afrikában. 
Azonban néhány évig egészen az Ebroig, az Elba s Liris folya-
mokig ter jedt ; azonkívül tőle függő fejedelmek serege kör-
nyezé, kiknek csapatjai fölött csak ugy rendelkezett, mintha 
Övéi voltak volna. Hát ha ő most az őt illető hatalom, s érvé-
nyesítése felől e mérték szerint ítél ? Vagy csak Francziaország 
bir ez előjoggal? Mi lesz, ha más államok is ugyanezen elvet 
fogadandják el ? Ugy egészen azon időbeli eszmék közepette 
fogunk élni, midőn a diadalmas vezér lánczba Vert királyokat 
hurczolt szekere előtt a capitoliumi Jupiterhez. Akkor egé-
szen a pogány államok politikáját fogadjuk el; melly soha sem 
volt fényesebben, mint Romában életbe léptetve. Vagyis 
inkább, akkor mi ennél valami sokkal rosszabbra tettünk szert. 
A régi korban legalább elég becsületesek voltak az emberek, 
magukat azoknak ismerni, a mik valóban voltak. Mikor a Me-
li-beliek előterjeszték az Athenebelieknek, hogy az erőszak, 
mellyet rajtuk elkövetnek, homlokegyenest ellenkezik az 
igazsággal : az atheneiek felelék, miszerint ők csak azt teszik, 
a mit minden más, az ő helyezetökben levők (tudnillik az erő-
sebbek) szoktak cselekedni. De ha azon elv jut érvényre, 
mellyre a pápa elleni lázadás hivatkozik : ugy a hóditási há-
borúk nem büntettek többé, hanem csak gyakorlatba lépteté-
sei egy szent, és minden népet megillető jognak; és az, kit a 
Meli-beliek sorsa ér, még csak azon jogot is elveszti, hogy az 
örök igazságra hivatkozhassék ; mert a ki jogával él, az ezzel 
senkin sem követ el jogsértést *). Egyik a másikból követke-

*) Azért kel k i , csakhogy elég későn, az angol sajtó is az épen 
általa kegyelt, és elôsegitett, azonban végre ellene is forduljt, ama ve-
szélyes eljárás ellen, melly az eddigi fogalmak szerint nyilvános r a b l á s t 
politikai bölcseségnek nevezi. A ,Dayly News', Russell orgánja, ma 
inár igy ir (jóllehet még tegnap is égig emelte a törvényes uralko-
dóiktól elpártolt olaszokat, és dicsérte az annexionalis bölcseséget : 
csakhogy természetesen Victor-Emanuel irányában ; azt, hogy III. Na-
poleon is olly bölcs legyen, Savoyát illetőleg, sehogy sem tudván meg-
engedni) : ,,Amaz émelygést okozó mystificatiókra, mellyekkel a fran-
czia császár félhivatalos lapjai Europa béketürését próbára teszik, 
hogy egy nyilvános r a b l á s t igazoljanak, csak azt felelhetni, mit M. 
Pourceaugnac az ő doctorainak: ,Mi szükség olly nagy okoskodás egy 
falat elnyeléséhez ?' A gonosztett, legnagyobb meztelenségének vad-
ságában , távolról sem olly vészthozó és botrányos, mint az a miatti 
erőködés, hogy a bűntettnek ártatlanság szine adassék. Valakinek szá-
ját erőszakosan betömni, zsebeit kiüritni, s azután azt mondani, hogy 
ez a kiraboltnak tökéletes beegyezésével történt, esztelenségnek még 
nagyobb, mint gazságnak Az egész ember i -nem erkölcsi érzete föl-
lázad a béres tollak ama kiszámított képmutatása fölött" (tehát a 
,Dayly News' is kezd valahára e m b e r i l e g érezni ; mert mi ugyanezt 
már régtől érezzük ; pedig nem is keliett külföldi lapokat e szomorú ta-
pasztalás tehetése végett olvasnunk), „kik föladatuk gyanánt tekintik, 
a hazugságot és csalást, megsértett jogérzet képében , s a hatalmasabb 
által gyakorolt erőszakot egyhangú népérzelemként tüntetni elő. . . . 
Egy kevésbbé nyilvános gazság" (a német Schurkerei-t használ,) „a 
második császári birodalomnak legalább egy keveset képes lenne visz-
szaadni ama ,prestige'-ből , mellyet egykor Angolhon nemes bizodal-
mának köszönt : de mi sokkal egyszerűbb, és gyakorlatibb nép va-
gyunk, hogy sem az Isten 8-dik parancsolatának egy ujabbszerü olva-

zik : és az elismerések logikája még kérlelhetlenebb , mint a 
tényeké." 

„A nemzetiségek joga, melly megé vonulnak , csak egy 
finomul szövött lepel, s csak is a beteg szemeket akadályoz-
hatja a látásban A nemzetiség nevében követeli az ifjú Italia 
mindazon tartományokat, mint őt illető birtokot, hol az olasz 
nyelvet beszélik. De azért szemeit olly vidékekre is veti, hol 
az olasz nyelv csak a mivelteknél szokott nyelv ; sőt ollyas-
mit is ejtett ki, mintha az olasz nemzetiség biztositása végett, 
ennek határain tul is kellene nyúlni. Másutt, ugyancsak a nem-
zetiség jelszava mellett, minden más faj- és nyelvrokonokat, 
még pedig a legtágabb értelemben, alá akarnak vetni Mi-
dőn Schweiz hóditani kezdett, és alattvalóinak nyakára súlyos 
igát vete t t , Uri kinyilatkoztatta, mikép : ,ő sem szolga nem 
akar lenni, sem szolgákkal birni.' Ezt azonban a tizenhárom 
többi őshely közül egy sem nyilvánitotta : s mindazon nemze-
tiségek közül, mellyek segélyével a forradalom uj térképet 
akar Európának adni, egyetlen-egy sem fog hasonló nyilatko-
zatot tenni, még a lengyel sem ; melly , miután a mozgalom 
előrelátó s hidegvérű vezető által intéztetik, egyelőre még 
háttérbe vonultán áll, és béketűréssel várja napjának elérkez-
tét. Az olaszoknak teljes szabadságukban áll, ama gondolattal 
gyönyörködtetni magukat, milly szép, és egy olasz szivet föl-
emelő látvány lenne, ha az olasz név szintolly érvényre jutna, 
mint Caesar napjaiban a romaié : valamint a németnek is tel-
jes szabadsága van, képzeletében kifesteni, milly szép, és egy 
német szivet magasra emelő lenne, ha a német uralom ma is 
olly messze terjedne, mint Iff . Henrik alatt; ha a német ne-
vezet ugyanazon jelentőséggel birna ismét, mint I. Otto korától 
fogva, a császári hatalom elerőtlenedéseig. De azért sem az 
olasz-, sem a németnek nincs arra joga , hogy hona dicsősége 
és hatalma végett, Istennek parancsolatától csak egy hajszál-
nyira is eltávozzék. Isten ellen nem létezik jog; ha az, mi a 
szivnek magasabb kielégíttetést látszik igérni, nem akar e 
parancsolathoz illeszkedni, ugy az egy eszmének csupán 
hamis alkalmazása, vagy csak torzalakja." 

„A kereszténységnek az eszmék érvényre juttatása el-
len nincs semmi kifogása : mert az ő uralma csak is az eszmék 
uralkodásában áll. A kereszténység, uralma a valóban szép-
nek , mellynek előképe az örök világosságban trónol ; uralma 
a valódi szeretetnek, melly legfőbb javát a mennyben bírj a ; 
uralma a szentség törvényének, melly a földnek a békét meg-
hozza. Ugyanazért a keresztény igazság az embert nem teszi 
érzéketlenné azon magasabbnak visszasugárzása i ránt , mi az 
ideigleni javak fölött elömlik: hanem őt a visszatükrözött kép-
től , akár egy világos, kék színű tó adja azt, akár egy bűz-
hödt mocsár vissza, magához a naphoz utasitja; s a szivnek, 
a szenvedélyek zavaros dühe helyett , mozgató erőül, a 1 e 1-
k e s e d é s t adja. Am lássuk, hova vezettek minket azon esz-
mék, mellyek a haladás nevében lőnek kikiáltva. Midőn a ke-

sását, az államjogok felőli predikáczio alakjában elfogadhatnánk." Oh 
ha e lap , és vele számtalan mások, szintilly erőteljes kifejezést kölcsö-
nöztek volna az emberi-nem erkölcsi sértett érzetének, mikor az e l s ő 
jogsértés Victor-Emanuel által elkövettetett ! De hisz eddig csak a 
pápa, és kath. hatalmak szenvedtek: az angol prot. erkölcsi érzés tehát 
nem lehetett általa megsértve. S z e r k. 

*) Nem nehéz belátni, mikép ez elvnél fogva nem csak a szláv 
nemzetiség-, és a magát ennek képviselőjéül tartó hatalomnak vau kilá-
tása egv félvilág birtokára, hanem a germánnak szinte. S z e r k. 

* 
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reszténység nyílt megtámadása elkezdődött, legalább a ger-
mán mivelődési körben, az erkölcsiség tuláradozó hódola-
tokban részesittetett. Ennek törvénye, mondatott, az egész 
emberiség közös java és kincse; s ez az , melly megpe-
csételi a nagy testvérületet a keresztény és pogány, mo-
hamedán és zsidó közt : ez az erkölcsi s jogi rend vala-
mennyi czéljainak betöltésére elégséges; csak a hitágazatok 
lomját kell eltakaritni, s a szent tüz azonnal nagyobb világos-
ságot terjesztve, s erőteljesebben fog fellángolni. Azonban az 
erkölcsiség csakhamar iszonyúan összesorvadt. Parisban a 
szent szemérmesség megsértése galanteriának neveztetett el; 
s ha ki ebben valami rosszat lá tot t , a guny büntető-törvény-
széke által lőn elitélve. Az erény és biin, helyet cseréltek : a 
bün hetykén és igényteljesen lépett föl, az erény pedig pi-
rulva rejtőzött el. Az előkelő s mivelt emberek, egészen a 
Newáig, megtiszteltetésül nézték, a fényes Parist utánozhat-
ni , s mi a majomfajjal történni szokott, megvetendőbbekké 
lőnek, mint eredeti mintáik. A feslettséggel űzött eme kérke-
dés ugyan elmúlt : a párisi ragyogó fényű világgal együtt egy 
véres felforgatás romjai alá lőn az is temetve. Azonban a tisz-
ta erkölcsösség aláásása most már a kisbirtoku polgárig ha-
tott le , ki XV. Lajos idejében még igen tiszteletre méltó em-
ber volt ; a munkás néposztálynál is otthonossá lett : sőt a 
földműves gunyhójának ajtajánál is bekopogtatott. Igy tör-
tént ez nagyban, és átalán véve , mindenütt. A magasabb ren-
dűek legalább azzal fölhagytak, hogy a bűnnel kérkedjenek : 
mig az alsóbb rétegekben a méreg kisebb-nagyobb mértékben 
mind szélesebbre terjedt *). A tévútra jutott vizsgálódás , tu-
dományos alakot öltve magára, szinte minden lehetőt elköve-
tet t , a lélekismeretek eltompitására. Hegel, ki közel husz 
évig dicsőíttetett az észigazság profétája gyanánt, azt prédi-
kálta tanítványainak, hogy: ,Az ember, ki azokkal (gyarlóság- és 
hibával) bir, közvetlenül önmaga oldja magát föl azoktól, ha 
velők mit sem gondol. A bün egyedül abban áll, ha lényeges-
sé lesz nála, s a romlottság abban, ha az valami lényegesnek 
t a r t a t i k.' Az álarczát letett forradalom irodalma nyersebb 
beszédet használt. Egy iró, ki 1848-ban a tények terén is kí-
sérleteket tőn, a socialis politika felőli értekezésében azt erő-
sité, hogy : ,A mi conventionalis (önkényes beleegyezésen ala-
pult) erkölcsiségünk, a nemi szabadságot bűnnek nyilvánitja, 
annak megszorítását pedig erénynek : de ezen durva (rohe) 
fonákság ideje, egyéb korlátozottsággal (Bornirtheit) együtt 
elmúlt.' A jogi törvényekkel csak ugy bántak ők, mint az er-
kölcsiekkel. — Az államjog részére már jó sok előmunkálat ál-
lott készen. Az Isten-, és lélek halhatlansága tagadásának 
első hírnöke, Spinoza Barucli, a forradalmi államjogot cy-
nicus következetességgel kifejtette. 0 az államot emberek 
összeköttetésének nyilvánítja, melly , közösen, egyűttlege-
senvéve , legfensőbb joggal bir mindarra, a mit csak vég-
hezvinni képes. Innen ő az államhatalomnak minden kifogás 
nélküli föltétlen uralkodási jogát következteti **). Az állam 
tagjai, mond ő,a legfőbb hatalomra egészen átruházták azellent-

Milly nagy része van ebben a színpadi s regényirodalomnak, 
melly előképeit egészen a legújabb időkig, ama fensőbb körökből vet-
te és veszi , minden bün szépítésére találván egy marquist stb., nem 
szükség mondani. S z e r k . 

**) A status omnipotentiájának elve teliát Istent és erkölcsi tör-
vényt (melly ha nem l e g f ő b b , ugy s e m m i ) megtagadó elv. Szerk . 

állás hatalmát, vagyis m i n d e n jogukat: ennél fogva köte-
lesek , a legfőbb hatalomnak minden parancsolatait, ha még-
olly észelleni dolgot kivánna is , föltétlenül teljesitni. Azonban 
nem mulasztja el, egy nevezetes vigasztalást csatolni hozzá: 
mivel ő az államhatalom mellé, egyenjogú társul, a forradal-
mat helyezi. Ama jog , folytatja, csak addig illeti a legfőbb 
hatalmat, valamig az valóban legfőbb: ha a hatalmat el-
veszti, ugy elveszti vele a jogot is; melly azokra megy által, 
kik azt maguknak kivívták, és megtartani tudják *). Látni 
való ebből, hogy a haladás embereinek semmi tekintetben 
sem marad legkisebb kívánni valójok is hátra. Az államhatal-
mat a szegény békés emberek ellen teszik mozgásba, a forra-
dalom jogát pedig kizárólag maguk számára követelik **). A 
felforgatás apostolairól meg kell vallani, hogy ők csak fokon-
kint jutottak azon magasságra, hova a zsinagógának szakadár 
íia, magát egy szökéssel fölvetette. De azért csakugyan felju-
tottak oda már ők is ; és e pillanatban Közép-Olaszország ha-
talmaskodói egészen Spinoza szabályaihoz tartják magukat : és 
sok felől részesittetnek a helyeslés bizonyítványaiban. A nép-
jog tovább kiállta az ostromot: épen egy éve, hogy az angol 
parlamentben az európai szerződéseket fenyegető sérelem el-
len minden szavazat egyesült, még azoké is, kik jelenleg a 
kormányon ülnek. Csaknem ugy látszik, mintha most már ez 
aggodalmon is túladtak volna, s hogy a szabadelvüség szóvi-
vői a népjogot is elvetették. Bátran el lehet miattuk a nép-
szerződéseket ismételve tépni; helyeslő kiáltásaikról biztos 
lehet minden : csak az ő világboldogitási rendszerökbe beleül-
jék, vagy nekik más, kézzel fogható hasznokat hajtson." (Vé-
ge követk.) 

— P r á g á b ó l ír ják, hogy a főmagasságu bibornok-
érseknek, herczeg S c h w a r t z e n b e r g ő eminentiájának, 
1600 aláirással ellátott hódolati nyilatkozatot adott által mart. 
26-án, a nepomuki sz. Jánosról nevezett, csehországi kath. 
egylet (a tagok által gyűjtött szeretetadománynyal együtt), 
pápa ő szentsége számára. 

OLASZORSZÁG. Az átalános szavazat alkalmával élve-
zett s z a b a d s á g o t több-több adatok világosítják föl nem csak a 
pápai.hanem más bekeblezett államokban is. Igy az ágostai kö-
zönséges újságnak pisai levelezője, a,Monitore Toscano'hiva-
talos lapból ir ki egy hirdetést, mellyben egy marchese (Ferdi-
nando Panciatichi-Ximenes d'Aragona), a toscanai földes-urak 
egyik legdúsabbika, hivatalosan jelenti, hogy kilencz föld-
műves családnak felmondta a bérletet (azaz: irlandiasan, kiűzte 
őket) „nyakas ellenszegülés miatt"; melly mindennapi nyelvre 
áttéve, levelező szerint, ekkép értelmezendő : ,kiűzetnek, mi-
vel a marquese ur parancsolatának, hogy a bekeblezésre sza-

*) Itt van a ,tények' hatalmának egész philosophiája. Ez azon 
politikai bölcseség morálja , melly a kinyilatkoztatott igazság-, és en-
nek őrével, a kath. egyházzal , végre a ,tények' terén is összeütkö-
zésbe jött; miután az elmélet és irodalom terén, a százados küzdelem-
ben , erejét eléggé megedzettnek látta a tettleges föllépésre. Nyilvá-
nos, hogy ezen, a ,baromi' túlerőre hivatkozó bölcsészet, Istent, és igaz-
ságot nem ismer. S z e r k . 

**) Azaz : ha az ő kezökben van az államhatalom , e n n e k ne-
vében kivánják az isteni, s erkölcsi jogot is lábbal tapodó föltétlen en-
gedelmességet ; ha pedig nem birnak vele, ugy a forradalom jogánál 
fogva hirdetik az idejét túléltnek nyilvánított keresztény állam meg-
szűntét , s hivják föl az embereket annak leverésére. Ok a hatalmat, 
s vele ajogot, mindenkor maguknak igénylik, s tartják fön. Szerk . 



vazzanak, nem engedelmeskedtek.' Atalában tudva van, hogy 
egész községeket erőhatalommal kellett illy érzelmek nyilvá-
nitása miatt fékezni : de azért a lapok ,számokban' mutaták ki, 
hogy a bekeblezés csaknem e g y h a n g ú l a g szavaztatott meg. 
Ellenben a,Sferza' F e r r a r á b ó l i r ja : „Ha én önnek mindazon 
aljasságokat elmondanám, mellyek a Piemontbai bekebleztetés 
javára rendelt, s ugy nevezett átalános szavazás miatt elkövet-
tettek , elborzadna A városok- és falukban választói bizott-
mányok alakultak, mellyek a családfők-, mühelyelőljárók- és 
plébánosoknak parancsolatot adtak, miszerint alárendeltjeiket 
küldjék el a ,Re galantuomo' melletti szavazásra. Halállal fe-
nyegették mindazt, ki ezt tenni vonakodnék Tegnap (az-
az : mart. 20-án) e szerencsétlen városban borzasztó jelenet 
adta magát elő, mellyet méltán sorozhatni a Parisban 1793-
ban történtekhez. A vörös forradalmárok, a bekeblezés meg-
ünneplése végettaházak és boltok tulajdonosait azok fölékesité-
sére kötelezték. Bibornok-érsekünk palotája épen a főtéren 
van. Nem elégedvén meg vele, hogy az érsek a ház külsejét 
fölékesítette, kívánták, hogy aztő eminentiája ki is világittassa: 
mit tenni vonakodott. A kapuk zárva voltak Ekkor az ittas 
tömeg kiáltozni kezdte : ,Halál a cardinalisnak ! Le vele az 
ablakból !' S azonnal fejszéket ragadtak a dühöngök, a kapuk 
betörésére, s lajtorják után futottak. Végre megjelentek, ta-
lán e kicsapongás fölötti szégyenérzetökben, a gonfaloniere, s 
más befolyásos személyek a téren, kik az orgiákat megszün-
tették. A bibornok egy hátulsó ajtón menekült, s mint mon-
datik, kolostorba futot t , honnan még mindig nem tért lakába 
vissza.... Imolában" (ez is pápai állam,) „egy tisztes polgárt 
orozva megöltek, mivel a pápáhozi hűséget meg nem tagad-
t a — Az Istenre kérem, hallassa ön egész Európával, hogy ha 
ezen infamiát türi , ez által Istennek kemény büntetését, és 
az utókor legszigorúbb kárhoztatását fogja magára vonni." 
(Sőt már vonta is az elsőt !) 

— Szintezt irják Bolognából is az ágostai postalapnak: 
„En magam is szavazni fogok", mond a levelező, „s nem egy, 
de ö t v e n jegyet fogok a medenczébe a galantuomo részére 
vetni, kinek még csak arczképét sem szenvedhetem." (A le-
velezőnek tudnillik magának a n n y i szavazatjegyet küldtek, 
kellő kisérő szavakkal ellátva, de csak is a ,bekeblezés melletti' 
szavazásra használhatókat. Igy azután könnyű volt akár száz-
ezer szavazathoz jutni.) „Egy hét óta a piemontiak mint va-
lamelly őrültek futkosnak ; mindenütt láthatók , városokon, 
faluk-és mezőkön. A papokat gyilokkal fenyegetik, a birto-
kosokat kiraboltatással, a parasztokat csűreik felgyujtásával, 
a munkások zászlóik alá gyűlésre kényszeríttetnek : a félelem e 
szegény embereket mind a szavazat-urnához haj t ja Min-
denki Victor-Emanuel nevét hordja kalapján : egy sem meré-
szelne kilépni házából, a forradalmi czélok iránti hódolat eme 
jele nélkül. A piemonti kormány e benyomás állandósítására 
temérdek összegeket költ : de azért mit sem fog vele nyerni." 

NÉMETORSZÁG. A Poroszország több helyén, isten-
tagadói természetök nyilt bevallása mellett föllépő ,vallásfe-
lekezetek' ellen a ,N. Preuss. Zeit.' sokszor erőteljes szót emel. 
Igy legújabban Stettinből, mart. 25-éről, közli azon botrányos 
vakmerőséget, mellynél fogva az ottani ,szabad község' feje, 
egy szappanos, a hivőket mélyen megható nagy-héti ajtatos-
ságnak mintegy gunyj ára, efféle tárgyakról tart értekezéseket 
(nekik e g y h á z i beszédek !) : ,Valljon szükséges-e az erköl-

csiségre egy személyes fönmaradás (a lélek halhatatlansága) 
iránti hit ?' Vagy (Fekete-vasárnapon) : ,Az ős kereszténység 
három legkitűnőbb apostolának k é t e s jelleme felől.' Es e 
,predikácziók' a nyilvános lapokban, tánczmulatságok-, és li-
citatiókkal együtt előrehirdettetnek : hogy a nép kíváncsisá-
gát annál inkább fokozzák, és az ennekelőtte csupán tudomá-
nyos szint viselő hitetlenséget, egészen házias és népszerű tu-
lajdonsággá tegyék. A nevezett lap ennél fogva kérdést tesz : 
valljon a porosz kormány, „az egyház hitének ezen nyilvános 
kigunyolását is akkép szándékozik-e, mint uj cultusformát 
tűrni, s pártfogolni ? . . . A ,tudomány' a professori székekről 
elég sokáig hirdette a ,szabad vizsgálat' eredményeit : most e 
tanitások alkalmazása a népnél is megkísértetik; és a követ-
kezéseken nem lesz okunk csudálkozni Azonban tudjuk, 
hogy a leglelketlenebb materialismus is talál rokonérzelműek-, 
és pártolókra. Hiszen még egy államügyész is hivatva érezte 
magát, Krisztus ellenségeinek állítólag megsértett jogai mel-
lett, nyilvános védőül föllépni." U h 1 i c h , az ez irányú fele-
kezetek terjesztője, legújabban Apoldában (weimari herczeg-
ségben) is alakitott egyet: ugyanott, hol „kevés évek előtt 
a kis számú methodistákat, kik körükben nyugodtan vissza-
húzódva éltek, a legszigorúbb rendszabályok, imakönyveik 
elkobzása, nagy pénzbüntetések stb. által nyomták el , a nél-
kül, hogy a szabad l i b e r á l i s sajtónak egyetlen szava lett vol-
na , a vallás-szabadság ezen megsértésének rosszalására." 
(Mert a methodisták p o s i t i v hitet vallanak !) A hitetlen-
ségnek ezen teljes fölszabadítása, és az abból eredő romlott-
ság, jellemtelenség, erkölcsi sülyedés az, mi az ágostai posta-
lapnak (73. sz.) bő tárgyat szolgáltat egy külön vezérczikk köz-
lésére, ,a jelent és jövőt fenyegető nagy veszedelemrőL' (E 
veszedelemre mi sem mulasztottuk el azokat, a kikre hatnunk 
lehet , több izben figyelmeztetni.) 

— A szász kormány, irják az ,Augsb. Postzeit.'-nak, a 
sz.-Vincze-egyletnek megengedte az országbani müködhetést. 
A pápa részére tett gyűjtések, a kath. Felső-Lusatia- s Dres-
dában, főleg a magasb rendű idegenek körében, tetemes ösz-
szegekre mennek. Westphalia-s Hannoverából sok fiatal kath. 
egyén utaz keresztül Szászországon, hogy a pápai hadsereg-
ben szolgálatot vállaljon. — Bajorország természetesen szinte 
nem marad hátra a kath. érzelemnek tettek általi nyilvánítá-
sában. Maga a müncheni néplap, a ,Volksbote' mart. 31-ig 
11,032 frtot gyűjtött a sz. atya részére. 

— Frankfurtban P. Haslacher egy nyilvános teremben, 
febr. 26-dikától fogva, a ker. hittan legfőbb tárgyairól nagy 
figyelmet ébresztő felolvasásokat tartott. Mart. 20-dikán fe-
jezte be azok sorozatát. Magától értetik, hogy az előadás fő-
leg a jelen viszonyok-, és a hitlenség terjedésére volt irányoz-
va , s philosophico-theologiai modorban tárgyalta a legna-
gyobb fontosságú kérdéseket a világ kezdete- s teremtéséről, 
Isten léte- s a Szent-háromságról, a lélek halhatatlanságáról, 
Krisztus Jézus személye-, s az egyház alapitásáról stb. Az 
előadások sikerét legjobban tanusitja azon áldozási ünnepély, 
mellyben Frankfurt kath. férfiai példás ajtatossággal vőnek 
részt. A Francziaországban már régebben divatozott efféle ér-
tekezletek meghonosítása Némethonban, mindenesetre nagy 
érdemül tudandó be a buzgó szónoknak. 

— A badeni nagyherczegségben az antikath. bosszúság 
nem csak a concordatum elleni folytonos izgatás- és rágal-
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makban nyilatkozik, melly a kormánynak jóakaró, s a kath. 
népességet megnyugtatni törekvő szándékait is megliiusitani 
készül, hanem a S t o l z Alban ellen támasztott pörben, és a 
követté választott B u s s választásának szines okoknál fogva 
történt megsemniisítésében is. Dr. Stolz Alban, ki jelenleg 
egyetemi rector is , egy, a sajtó utján közzétett nyilatkozata 
miatt pörbe fogatván, mart. 23-dikára volt a városi törvény-
szék elé idézve, s az államügyész két havi fogságot és 200 
frtnyi pénzbirságot indítványozott, a pörköltségek megfizeté-
sén kivül. 

— Aachenben az ottani sz. ereklyéknek minden hete-
dik évben tartatni szokott megmutatása, ez idén juliushó 10— 
24-én fog történni. 

IRODALOM. 
Horváth József néhai kalocsai kanonok alapítványát 

illető jelentés. 
A pesti theologiai kar értesíti a t. közönséget : hogy a 

mult évben pályázatul kitűzött jutalomkérdésre egyetlen-egy 
pályamű sem küldetett be. Mivel pedig ezen hittani kar a ki-
jelölt tárgyat igen fontos- és korszerűnek tartja, s igen óhajtja 
annak lehetőleg kimerítő megfejtését: ugyanazon pályakér-
dést határozta kitüzendőnek a jövő 186°/j-ik évre. „Készít-
tessék tudnillik egy tudományos értekezés a m e g y e i z s i -
n a t o k r ó l , melly azok sajátságos jellegét, történetét , tar-
tását , és az egyházi életre, a hivatalok hü teljesítésére, a 
püspök és papság közötti kötelék szilárdítására hasznos hatá-
sát , alaposan, de szivrehatólag is megfejtse; egyszersmind 
pedig a zsinati határozatok tekintélyét, és a többi püspöki 
határozatokhoz mért viszonyát, valamint a kifolyó kötelessé-
geket is tárgyalja." 

A legjobb dolgozat jutalma 400 frt a. é. A pályairatok 
beküldésének határnapja, mellyen tul senkinek munkájáéi 
nem fogadtatik, martins 19-ke 1861-ben. Minden pályázó 
munkáját idegen kézzel és tisztán irva, lapozva, kötve, név 
nélkül tartozik a theologiai kar dékánjához bérmentesen be-
küldeni. A munka jelmondata a szerző nevét különös boríték-
ban rejtő levélre is igtattassék. A pályairat átadója, minden 
zavar elhárítása végett , téritvényt kap. 

Kelt Pes ten , april l-jén, 1860. 
Schopper György, a h i t tani kar dékánja. 

t i u s . Munus Regium. Pestini, I860.' 8-r. 191. L Az egész 
három kötetből álló, s egészen megjelent munkának ára, 
fűzve : 3 fr t 15 kr a. é. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége részére : 

Óvári plébániából (Nógrád megyében) : nt. 
S á n t Ii a Mihály, plébános ur 
és 

Özvegy S á n t h a Antalné asszony 
K n a p e k István tanitó . . . . 
M e s t e r István bíró . . . . 
T ó t h János templomatya 
K. Gáspárné . . . . . . 
K. Mihályné . . . . . . 
Névtelen . . . . . . 

1 darab r. e. két-frtos. 
1 darab régi forintos. 
1 db ezüst frtos a. é. 
3' darab ezüst húszas. 
9 ° ti u a 
2 

» 'i D 
1 » ii D 
t a a a 1 ezüst frank. 

Legközelebb hagyta el a sajtót, és megszerezhető a ft. megyei 
hivataloknál, vagy pedig nt. R a d l i n s z k y András urnái 

(Budán, a várban, Sz.-Györgytéren 214. sz. alatt): 
,THEOLOGIA PASTORALIS iuxta Principia Ecclesiae Ro-

mano-Catholicae et approbatorum auctorum elaborata, ac 
usibus practicis accomodata per Stephanum R a d l i n s z k y , 
Almae Dioeceseos Scepusiensis Presbyterum, et Ecclesiae 
Alsó-Lipnicensis Parochum. T o m u s s e c u n d u s . Munus 
Sacerdotale. Cum approbatione Reverendiss. Ordinariatus 
Scepusiensis. Pestini , 1859.' 8-r. 219. 1. — , T o m u s t e r -

Óvárról összesen : 3 r. e. frtos, 1 e. frt a. 
Pestről egy (még pedig ,idem') laicus, kö-

vetkező jeligével : ,Hic est lapis, qui re-
probatus est a vobis aedificantibus, qui 
factus est in caput anguli.' (Apóst. csel. 
4, 11.) : s ,Beniamin vero dedit trecentos 
argenteos' (I. Mózs. 45, 22.) ; ,et pone-
bant ante pedes Apostolorum' (Apóst, 
csel. 4, 35.) ismét . . . . 

A ,Soll die weltliche Regierung des römi-
schen Papstes beschränkt werden, oder 
nicht' szerzőjétől, mint az idézett munka 
után bejött tiszta jövedelem második 
részlete . . . . . . 

R o s n y ó i megyéből (egyházmegyei ható-
ság utján, a pápai nuncius ő excellentiá-
jához küldettek Bécsbe) : 

Mélt. és főtiszt. K o l l a r c s i k István, me-
gyés püspök ur . 

Nagys. és ft. H o 11 ó k Imre, apát és éneklő 
kanonok ur. 

Nagys. és ft. M a r k o v i t s Márton, apát s 
őrkanonok ur 

„ „ „ G r o m m e r Elek , mesterka-
nonok ur 

„ ,, „ Z a b k a Márton, olvasókano-
nok ur . 

,, ,, „ H u s z k o Károly, cz. kan. ur 
Nt. S z e k e r e s János, hittanár ur . 

„ K i s z e 1 y József, hittanár ur 
„ T r e m k ó Máté, hittanár ur 
„ M o z o l á n y i Samu, titoknok . 
,, M a y e r Manó, sz.-széki jegyző . 
„ K1 i n g e r István , hittanár 
„ K o z m a Ferencz, káplán . 
„ K a c z v i n s z k y Victor, gymnasium? 

igazgató . . . . . . 
., M a r k o v i t s Mártor, káplán . 

N. N 
A g á c s i alesperesi kerület nt. papsága, s 

hívei, összesen . . . . . 
Nt P o n g r á c z György, alesperes s krasz-

nahorkavárallyai plébános 
A krasznahorkavárallyai hivek . 
A t. növendék papság . . . . 

é., 9 db húszas, és 1 frank. 

20 cs. arany. 

5 darab cs. arany. 

200 frt a. é. 

40 „ „ ,, 

25 ,, „ ,, 

6 darab arany. 

40 frt a. é. 
a a il 

2 darab arany. 
2 frt a. é. 
2 it „ 1, 
6 húszas ezüstb. 
6 n „ 
4 frt a. é., és 6 e. husz. 
^ il il il és 6 ,, „ 

5 frt a. é. 
4 ,, i, i, 

1 ezüst húszas. 

70 frt 56 kr. a. é. 

15 ezüst húszas 3 frt 42 kr. a. é, 
5 frt 50 kr. a. é. 

Jövő számunk a közbeeső sz. ünnepek miatt Húsvét utáni szerdán jelenik meg. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Április 11. 28. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij félévre, postán küldéssel 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Sok, a mi sok.— A pápai fejedelmiség 
és birtok. II. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarország-
ból , Olasz- és Francziaországból. 

Sok, a mi sok. 
A lefolyt tizenkét év alatt olly sok javaslat je-

lent meg a hittant hallgató papnövendékek tanulmá-
nyairól , hogy azok felsorolása nem csak tanulságos 
lesz, hanem mulatságos is. Kétségen tul a javaslat 
mind jó szándékból történt ; minden indítványozó bi-
zonyosan az egyházi tudományosképezés, és nevelés 
javára czélzott: de ha összeállítjuk a javaslatba ho-
zott tantárgyakat , lehetetlen el nem mosolyodnunk ; 
mert a dolog u g y látszik, mintha csak a theologiai 
négy tanévben kellene egész élet helyett gondolkod-
ni s tudományt szerezni, később pedig minden elő-
forduló szükségben elég volna a fiókba nyúlni okos 
gondolatér t , minden további olvasás, és okulás nél-
k ü l : holott az iskolának föladata, inkább utat mu-
ta tn i , s egy időre egészséges útravalóval a tanulót 
ellátni, mint az egész élet pályáját már akkor vele 
szellemileg megjáratni. 

Elsoroljuk a tett javaslatoknak nagyobb részét : 
megengedvén az t , miszerint egyes nyilatkozatok fi-
gyelmünket el is kerülhették. Jóllehet tovább azt a 
tömeget, mint illik föltennünk, e g y ü t t v é v e senki 
sem akarta életbe léptetni , hanem némellyek ezt a 
részét, mások amazt; de mivel mindenik indítvány 
ugy tétetett, mint okszerű, s ollyan férfiak által, kik 
saját tapasztalásból tud ták , mivel foglalkoznak a 
Theologiát tanuló papnövendékek : azért mégis érde-
kes lesz az efféle nézeteket együt t látni, és kisebb-
nagyobb életrevalóságukat magunkban mérlegelni. 

Már 1848-ban, September l- jén összeült Pesten, 
a kétsas-utczában egy országos papi tanácskozmány, 
melly a theologiai tanulmányok rendezésével fog-
lalkozott. Ennek tudós tagjai olly bőkezűek voltak a 
tantárgyak indítványozásában, hogy azoknak kellő 
elosztására öt tanév látszék szükségesnek. S csak-
ugyan az öt, vagy négy theologiai tanév elfogadása 
attól függesztetett föl, mikép lehet majd a sok tan-

tárgyat rámába foglalni, mellynek készítése a jegy-
zőre bízatott. Ez azonban a négy év barátja lévén, 
inkább a képet illesztette az ő kész rámájához, mint 
megfordítva; s midőn müvét az országos választ-
mánynak bemutatá , ez mégis a képet elég teljes-
nek találta: sőt a boldogult Szilasy megyjegyzé , 

a jegyzőnek sikerült u g y , mint az egykori 
vasmegyei embernek, 10 akó bort nyolcz-akós hor-
dóba szorítani. 

Ezen országos választmányon kivül , már előbb 
föl volt szólítva a pesti hittani k a r , h o g y u j tanter-
vet adjon be a magyar ministeriumnak. Nyilatkoz-
tak arról az 1848-iki püspökmegyei tanácskozmá-
n y o k , valamint az 1850-ben Esztergomban össze-
gyűl t püspöki kar. Hogy ezen nagytekintélyű tes-
tületek csak czélszerüt és kivihetőt akar tak, kiki el-
gondolhatja: de azokon kivül nagyszámú lapczik-
kekben, vagy röpiratokban jelentek meg magán fér-
fiaktól ohajtások és indítványok, vagy az egész hit-
tani rendszerre, vagy egyes tanulmányokra nézve, 
mellyek nagy része bizony csak ollyan érvényes, 
mint a gazda nélküli számolás. Már tehát a nevezett 
tekintélyek, nyilatkozatok, és a mostani tanrendszer 
u tán , e következő kis erdőt rakhatni össze ama tan-
tá rgyakból , mellyek (jól megjegyezzük !) csak a 
theologiai tanfolyamra szánvák. 

I. Zsidó nyelv, mint rendes tanulmány *). Min-
den különböztetés nélkül az egyetemi kar, és magán 
növeldék között , melegen ajánlva 2). 

II. Bevezetés az ó-, és uj-szövetségi szent köny-
vekbe 3). 

III. Az egész ó-szövetség átolvastatása, s né-
hány fejezet tudományos értelmezése mellett, a töb-
binek népszerű észrevételek általi megmagyarázása 4). 

IY. Bibliai régiségtan 5). 
V. Görög nyelv 6). 
VI. Érteimezéstan "). 

*) Protocollum conferentiarum episcopalium. 1850. p. 5. 
— 2) ,Religio.' 1859. I. félév. 99. 1. — 3) Országos tanács-
kozmány jegyzőkönyve, 1848. Kézirat. — 4) Ugyanaz. — 
5) Ugyanaz. — 6) Prot. conf. epp. 1850. — 7) Orsz. tanácsk. 
1848. 
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VII. Az egész uj-szövetség magyarázata '). 
VIII. Az ó-, és uj-szövetségi dogmatikus helyek-

nek gyakorlati magyarázata 2). 
IX. Kath. alap- és védtan, melly magában fog-

lalja a szent könyvek védelmét, és figyelemmel ki-
séri a bölcsészeti rendszereket és tévelyeket 3). 

X. Arab nyelv 4). 
XI. Aram nyelv 5). 
XII. Kath. ágazatos hittan. 
XIII. Szent-atyák ismertetése, és munkáik ma-

gyarázata B). 
XIV. Egyházi történettan 7). Ennek némelly 

ágai k ü l ö n ö s e n ajánltattak, úgymint : 
XV. Kortan (Ghronologia 8). 
XVI. Egyházi földrajz y). 
XVII. Kritika 10). 
XVIII. Egyházi Statistica 1 1). 
XIX. Magyar egyházi történet 12). 
XX. Kath. erénytan. 
XXI. Casuistica önállólag 13). 
XXII. Mystica Görres után 14). 
XXIII. Népszerű Polémia I 5) . 
XXIV. Bibliai pericopák bő tanultatása 16). 
XXV. Lelkész 3ttan (Pastoralis). 
XXVI. Szentek tudománya 17). 
XXVII. Egyházi jogtan, különös tekintettel Ma-

gyarországra 18). 
XXVIII. Egyházi irmodor. A felsőbb rendele-

tek s hivatalos irály ismerete 10). 
XXIX. Symbolica 20). 
XXX. Encyclopaedia 21). 
XXXI. Egyházi szertartástan 22). 
XXXII. Keresztény régiségtan 23). Ezzel talán 

ugyanaz az ,Emléki régiségtan' (Archaeologia mo-

i) Orsz. tanácsk. 1848. — 2) ,Rel. és Nev.' 1848. I. fél-
év. 454. 1. — 3) Orsz. tanácskozmány jegyzőkönyve. Kézirat. 
— *) Protocoll. confer, eppal. 1850. A pesti hittani kar javas-
lata 1848., és 1850. Kézirat. — 5) Mint előbb. — 6) Mint fö-
nebb, és Protoc. confer, episc. 1850. — 7) Décréta Concilii 
Strigoniensis, és közszokás. — 8) Orsz. tanácsk. jegyzőköny-
ve. 1848. — 9) Ugyanaz. — 10) Ugyanaz. — ] ' ) Ugyanaz. — 
12) A pesti hittani kar jegyzőkönyve 1848., és 1850. — 
1 3) ,Religio.' 1850. II. félév. 81, s köv. 1. — 14) Egyes indít-
vány az 1848-iki országos tanácskozmányban. — l ä ) Hason-
lag. — 16) Hasonlag. — j 1 ) ,Religio.' 1851. I. félév. 5001. 
-— 18) A pesti hittani kar jegyzőkönyve. 1848. Kézirat. — 
19) ,Religio.' 1848. I. félév. 454 L ,Tanodai Lapok.' 1859. II. 
félév. 447 1. — ao) Orsz. tanácskozni. 1848. A pesti hittani 
kar jegyzőkönyve. 1848. 1850.— 21) Mint előbb. — " ) Mint 
fönebb, és Protocollum confer, episcop. 1850. — 23) Orsz. 
tanácsk. 1848., és Protocoll. confer, episcop. 1850. 

numentalis), mellyet egy püspökmegyei bizottmány 
ajánlott 1). 

XXXIII. Neveléstan 2). Ez némelly ujabb nyi-
latkozatokban nagyon az előtérbe tolatott , s egy 
különös ,Pastoralis Paedagogia' is ajánltatott 3). 

XXXIV. Catechetica nem csak mint a lelkipász-
torságtannak egy mellékes ága , hanem mint külö-
nösen ápolandó, s tetemes időt igénylő tá rgy ajánl-
tatik. Hasonlag a következő három tantárgy is *). 
„A növendékek", ugy mond nem rég egy iró, „kül-
dessenek (elemi) iskolákba, gyakorlatszerzés végett, 
a hitelemzői s tanitási órákon megjelenjenek, később 
azután maguk is a kisdedek előtt előadásokat tart-
sanak a katechizmusból épen u g y , mint e g y é b ta -
n u l m á n y i t á r g y a k b ó l " 5 ) . 

Ez az egész javaslat már magában is, az időnek 
és szorgalomnak jó részét igényli. 

XXXV. Didactica, és 
XXXVI. Methodica. 
„Miután tagadhatlanul szükséges, papnöven-

dékeinket az i s k o l a - i g a z g a t ó i h i v a -
t a l minden részeibeni teljesithetésére képezni, 
hogy a tanitásmódra nézve is alkalmas igazga-
tókká növeltessenek: okvetlenül szükséges, ve-
lök a Didacticát és Methodicát megismertetni 
Igenis rendjén van , hogy a pap m i n d e n előre nem 
látható, de mégis előfordulható esetekre is készen 
legyen." Igy egy buzgó paedagog 6). Másutt ez áll : 
„Az érettebb k i s p a p o k — legalább k é t s z e r , há-
r o m s z o r e g y h é t e n , a neveiész- és módszertani 
gyakorlati órák végighallgatására a k é p e z d é b e ve-
zettessenek" 7). Ez mind nem elég; hanem maguknak 
a kispapoknak a tanár által előterjesztendő : l .„Azon 
viszony, melly a jelen rendszernél a kormány, és 
egyház ; az egyház, kormány, és nevezetesen a po-
litikai hatóságok, iskola és község, vagy helylyel 
iskola és kegyúr közt áll. 2. Az ideiglenes utasitás 
az iskola-felügyelők, és lelkészek számára. 3. A fő-, 
elemi-, ugy vasárnapi iskolák szervezete. 4. Egy jó 
tanrend e g y , vagy két , három, négy külön, vagy 
vegyes osztályokra. 5. E g y jó tanrend városi, és fa-
lusi, fi- és leány-vasárnapi-iskolák számára. 6. Az is-
kolai világi felügyelők számára felsőbb utasitás. 7. A 
jelentékenyebb tanodai rendeletek. 8. A tanitók 

!) ,Religio.' 1848. I. félév. 454 1. — 2) Orsz. tanácsk. 
1848. Hittani kar. 1848., és 1850. Protocoll. confer, eppalium 
1850. — 3) ,Tanodai Lapok.' 1859. II. félév. — 4) Hittani kar 
jegyzők. 1848. Országos tanácsk. 1848.'— 5) ,Religio.' 1859. 
I. félév. 91. 1. — c) ,Religio.' 1855. II. félév. 148.1. — 7) /Ta-
nodai Lapok.' 1859. II. félév. 40. szám. 



nyugdíj-intézetének statutumai. 9. A tanodai külön-
féle jegyzőkönyvek és jegyzékek mintái. 10. A felső 
helyre intézendő évi rendes, és rendkívüli jelenté-
sek mintái. 11. Az iskolamester, és altanitók alkal-
mazási, és eltávolitási rendje. 12. Az iráspéldányok 
és más gyakorlatok mintái. 13. A tanitói tanácskoz-
mányokat szabályozó rendelet, utasitással és jegyző-
könyv-mintával. 14. Helyes iskolatörvények. 15. A 
tanitói könyvtár szabályai, és ebbe ajánlható köny-
vek. 16. Próbatéti programmok. 17. Iskolabizonyit-
ványok , imák, énekek példányai. 18. Egy jó kath. 
népiskolának képe. Es mindaz, a mi időnkint közlendő 
fölmerül" *). Értitek uraim? 

XXXVII. Egyházi szónoklattan, kiválólag ajánl-
va 2 ) , és pedig külön tanártól Ajánltatik egy-
szersmind a székesegyházi hitszónokok rendes hall-
gatása is ak ispapoknak; mert ,,ha a lelki-igazgató 
az egész iskolai éven át reggel, és estve az elmélke-
déseket ugy intézi el, mint kell, akkor bizoyosan ő 
is eleget tett kötelességei ez ágának, s a növendék-
papoknak is marad annyi idejek, hogy a nyilvános 
egyházi szónoklaton rendesen, s kettős haszonnal 
megjelenhetnek 4)." 

XXXVIII. Honi jogtan 5). Legújabban is ajánl-
tatott, annak fölemlitésével, ,,hogy bold. eml. I. Fe-
rencz császár a polgári jogtan belbecse-, s külső hasz-
nosságáról meggyőződve, 1830-ik évben elrendelte, 
hogyminden papnöveldében, a köz- és magánjog tan-
széke állittassék föl ; belátván a bölcs fejedelem, hogy 
egy pap sem nélkülözheti merőben a világi jogtant" 6). 

XXXIX. Iurisprudentia synodalis ; Synodo-
logia "). 

XL. Latin nyelvtan. Sokszor sürgetve. Nem 
régi nyilatkozat szerint kevés rá a rendkivüli órák 
száma, s bővebben kellene, tárgyalni (a theologiai 
tanfolyamban): ugy hogy examen is legyen belőle 
félévenkint 8). 

XL1. „Ujabb élő nyelvek" 9). Nincs a javaslat-
ban kitéve, hogy, hány nyelv értetik. Vegyünk 
legalább kettőt, tudnillik a németet, mellyre a pesti né-
met nyelv és irodalom tanára egykor a pesti kispapo-
kat megnyerni kimondhatlanul buzgólkodott; azután 

XLII. A franczia nyelvet. Ennek tanulását külön 

] ) ,Tanodai Lapok.' 1859. II. félév. 430.1. — 2) Décréta 
Concilii Strigon. 1858. p. 90. — 3) ,Religio.' 1859. I. félév. 
19.1. — 4) ,Religio.' 1856. I. félév. 44. 1. — 5) ,Religio.' 1848. 
I. félév. 454.1. — «) ,Idők tanúja.' 1860.221.1. — 7) ,Religio.' 
1848. I. félév. 375. 1. És a pesti hittani kar jegyzőkönyve. 1850. 
— 8) ,Religio.' 1859. f. félév. 70.1. — 9) ,Religio.' 1848. I. fél-
év. 454.1. 

szám alá tenni annyiból is méltó, mert bizonyosan 
vagy helyette, vagy mellette más valamelly élő 
nyelvnek tanulása is kívántatik; mellyre tudnillik a 
megyében szükség van, például: magyar, vagy tót, 
vagy oláh, orosz stb. Alkalmasint másutt is kíván-
tatik, vagy ajánltatik a theologusoknak, a mit a 
csanádmegyei törvényekben olvasunk : „Indispensa-
biliter deposcimus, ut quilibet alumnus pro minimo 
duas lingvas vernaculas, in dioecesi vigentes expe-
dite calleat" *). 

Ismét más, legalább egy tantárgygyal fölérő 
indítvány e következő: 

XLIII. „Alakittassék minden papnöveldében egy-
házirodalmi iskola, hol vasárnaponkint egybegyűl-
vén, felváltva latin, és magyar , vagy egyéb nyel-
ven értekezzenek. Például fordítsanak latinból ma-
gyar ra , s viszont, dolgozzanak ki egyes hitágazato-
ka t , készítsenek életrajzokat, holmi legendákat, be-
szélyeket, azonkívül néha vitatkozhatnának is" 2). 
„Bár a tanárok, és a papnöveldei elöljárók a pesti 
papnöveldei magyar iskolának mintájára, mindenütt 
illyetén egyleteket alakitanának" 3). Még több: 
„Szoríttassanak növendékeink legalább m i n d e n 
h é t e n e g y s z e r , k é t s z e r felolvasásokra, némelly 
válogatott darabok elszavalására, értők előtt. Enged-
tessék meg némelly jó s z í n d a r a b o k előadása is" 4). 

XLIV. Lelkészi orvostan. Tantárgyul ajánlta-
tott 5 ) ; és a pesti papnöveldében csakugyan elő 
is adatik. 

XLV. „Elmeköszörülés a classica litteratura 
által." Igy nevezte el egy iró a classicusokból szer-
zendő alaki kiképzést, mellyet a theologus papnö-
vendékekre nézve nagyon fontosnak tart e). 

XLVI. Geognosia 7). 
XLVII. Fa-nemesítés, és tenyésztésmód 8). 
XLVIII. Méhészet «). 
Van-e még a theologiai pályán levő kispapok-

nak szabad idejek, ennyi tantárgy mellett? Ha van, 
arra is kedveskednek hasznos tanácscsal a jóakaró 
indítványozók. Illyen az : 

XLIX. Önképzés, hasznos könyvekből ; de 
ugy, hogy a növendék ,,minden olvasmányból kivo-
natot készítsen" 10). „Onmunkásságot ébreszteni, s 

J) Leges et instituta Seminarii Cleri iunioris Dioec. Csa-
nád. Temesvarini, 1855. — 2) ,Religio.' 1859. I. félév. 13. sz. 
— 3) ,Religio.' 1857. I. félév. 116. 1. — 4) ,Religio.' 1853. 
I. félév. 563. 1. — 5) ,Religio.' 1850. II. félév. 238. 1. — 
®) Van-e az egyháznak szüksége, és mire? (Röpirat.) 1848 
— 7) Országos tanácskozm. 1848. — 8) ,Tanod. Lap.' 1859. 
— 9) Ugyanott. — 1(l) ,Religio.' 1850. I. félév. 343. 1. 
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azt irányozni, a tanitói hivatásnak egy jeles osztály-
része. Például: jegyzetek az előadottakból, segéd-
könyvek összevetése, nagyobb tanrészeknek, és utóbb 
az egész tannak rövid kivonata, a tanárnak irott 
jegyzékben bemutatandó kétségek, tehetnék az ön-
munkásság egyik részét: a másikat pedig a növen-
dék szabadon választott foglalkozása a Theologiának 
bármelly ágával, az slőljárók felügyelése alatt" 1). 
S z a b a d ó r á k r a való még az : 

L. Anthropologia 2). 
LI. Aesthetica 
LII. Gondolattan. „Rajta fiatal pályatársak! For-

dítsátok a rendes tanulmányoktól főnmaradt s za -
b a d i d ő t elméteknek, s itélő-tehetségteknek a g o n -
d o l a t t a n általi czélszerü kimivelésére. Pótoljátok 
ez uton helyre azt, miben az ujabb rendszer fo-
gyatkozik" i) . 

Igy tehát már a s z a b a d órákra is untig el vol-
nánk látva: hogy ne törjük rajta fejünket, mikép 
töltsék el azokat a papnövendékek. A s i k e t - n é m á k 
oktatását nem is emlitem, mellyben ez iskolai évben 
részt vettek a pesti seminarium tagjai. Annyi bizo-
nyos , hogy a pesti kispapoknak különösen sok jó 
barátjok van , kik minél több tudománynyal akar-
ják őket szerencséltetni: azért a theologiai tanterme-
ken kivül, még egyéb karok előadásaira is édesge-
tik, vagy kötelezik őket. íme a ,Pesti Napló'-nak au-
gustus 18-iki számában 1855-ben hiányosnak pa-
naszolja egy ivó a pesti seminarium mostani házi-
rendjét; mert a mellett az egyházi ifjak nem járhat-
nak más karok tantermeibe; holott hivatásuk elő-
nyére szolgálna az , ha ott hallgatnák, például: 

LUI. A bölcseletet, és 
LIV. A történelmet. 
Egy korábbi röpiratban pedig más szerző illy 

törvényjavaslattal lép föl: „A hittani kar hallgatói 
k ö t e l e s e k a bölcsészeti karnál az e m b e r é s z e -
t e t , n e v e l é s t a n t , és g ö r ö g nyelvet; a termé-
szettudományi és mathematikai karnál a 

LY. Mezei gazdászatot, és a jogtani karnál az 
egyházi törvényt hallgatni" 5). Alkalmasint elfelej-
tette hozzátenni, hogy az egyetemi füvészkertben 
(a Ludoviceum mellett) a Botanicát, a Szent-Gellért-
hegyen pedig a csillagászatot is hallgassák napon-
kint legalább félóráig. 

Ennyit gyüj tö t tünk össze a lefolyt 12 évi ja-
vaslatokból. Ötvenöt tantárgy már magában egy 

,Religio.' 1848. I. félév. 384.1. — 2) ,Religio.' 1850. 
I. félév. 44. sz. — 3) Ugyanott. — 4) ,Religio.' 1854. I. félév. 
348. L — s ) Törvényjavaslat a ra. kir. egyetemről. 1848. 

kis tudomány-egyetem : hogy tehát egy helyett hu-
szonöt egyetemünk legyen, csak a huszonöt theo-
logiai tanintézetet kell az itt elsorolt ötvenöt tan-
tárgy előadásával felkoszorúzni. Hány tanár mű-
ködjék, miből fizettessék, és a rigorosumok mil-
lyen arányba lépjenek a tantárgyakhoz ? mind er-
ről hallgat a krónika. — Ne felejtsük azonban még 
egy irónak ujdon-uj javaslatát ; mellyet csak azért 
nem teszünk külön szám alá, ámbár az ajánlott 
tárgy elég terjedelmes, mert csak ismétlésből áll. „A 
növendékpapok, ugy mond, ne vegyék rossz néven, 
ha a (paedagogiai) tanár velők a t u d o m á n y o k 
elemeire, ad rudimenta scientiarum visszamegy, azu-
tán vagy évnegyedig h e t e n k i n t i n é h á n y ó r á -
b a n minden tantárgyon ismételve átfut, mialatt azok 
tartalmát, határait, s a szükséges és iskolai könyve-
ket is megismerteti velők" 1). Világosabb lesz az 
indítvány, ha ide mellékeljük indokolását, melly na-
gyon csintalan. Halljuk csak ! „Egy hihetlen, de 
ezerszer bebizonyult tüneményre bukkanunk. Ez 
pedig az, hogy a fiatal emberek 12 évi folyto-
nos tanulás után is, a tudományok elemeiben, in 
rudimentis litterarum, egészben, vagy részben já-
ratlanok , péld. helyes és szépirás, nyelv- és szám-
tan, fejszámolás, hangoztatási módozat, szemléltető 
oktatás stb." 2) 

íme tehát tizenöt, vagy husz évi tanulás után, 
ezen jóakarónk észrevétele szerint csak annyira vit-
tük, miszerint ismét élőiről kellene kezdenünk. Mi-
után ezt a félszáz, és több javaslatot mind okos férfiak 
tették: ne vegye senki rossz néven, ha mi annyi 
hasznos, és szép ismeretekből minél kevesebbet aka-
runk elejteni ; s azért találgatjuk a módot, mikép le-
hetne ifjainkat mindairnyival a Theologiában boldo-
gitani. Hisz nem akarunk senkinél szűkebb keblű ba-
rátjai lenni az ifjúságnak. Sőt csak most bánjuk, mi-
ért nem állapodtunk meg a 18 és 22 év között leg-
alább addig, mig az indítványok valósulásakor ama 
temérdek tudománykincset velők együtt megoszt-
hatnék. Nincs, látom én, a világon kedvesebb fiu, 
mint a hittanuló kispap ; kinek előmenetéről, s bol-
dogságáról annyian, és olly atyailag gondoskodnak! 
Ha tehát én olly szerencsés volnék, majdan az 
ötvenöt tantárgy előadásakor Pesten tanulhatni : 
nem is kétlem, legelső séta alkalmával, valahol a 
Rákoson közgyűlést tartanánk annak bölcs elhatá-
rozására, valljon ennyi szellemi foglalkozás között 
jó lesz-e ezután is alunni, és enni. Régente talán 

r) ,Tanodai Lapok.' 1859. II. félév. 447.1.— 2) Ugyanott. 



igaz lehetett: ,mens sana in corpore sano', de ki 
tudja , jelen korunkban ez nem valami előitélet-e? 
Más alkalommal körültekintenék magunkat , nincs-e 
vagy Farkas Istvánnál az üllői-uton, vagy Vidacs-
nál a kétnyul-utczában készen többféle kisebb-na-
gyobb tanulógép: mert néha bizony jó szolgálatot 
tehetne, és főleg megjárná akkor, midőn a hittani 
kar előadásain kivül, a többi karok leczkéin is meg 
kellene jelennünk. Milly jó compendium volna, ha 
akkor magunk helyett a gépeket küldhetnők, termé-
szetesen ugy felhangolva, vagy csavarva, a mint a 
tudós tárgy kivánja. Mind amellett a gyakori ismét-
lés szükséges maradna, és a circulusoknak ollyatén 
fölhasználása, mint az 1850-iki ,Religio' I. félév 342. 
lapján javasoltatik: „a mit a tanuló iskolaóráinak 
rövidsége alatt elméletileg tanult , azt a növendék 
a z o n k ü l gyakorlatilag alkalmazza; melly czélra 
az intézeteknek ,Circulus' név alatt ismeretes óráit 
elsőben, különben pedig a h e t i időközből n é h á n y 
k ü l ö n ó r á t vélném forditandónak." Ezt a néhány 
külön órát mi legfölebb a szokott sétaórákból sza-
kaszthatnók ki; például, ha a javaslott alkalmazást 
künn végeznők a városligetben: mire legalkalmasb 
volna a kis lánczhidon tul fekvő tósziget. Oda kellene 
tehát mindannyiszor az 55-ik számú comfortablen 
(áll a zöldkert- és kalaputcza között, kocsisa becsü-
letes pápai legény,) vitetni a tankönyvek egy részét; 
és hogy a circulus minél gyakorlatiabb legyen, az 
ismétlendő tárgyak emlékezetét a helybeli fákhoz 
kapcsolni: például a Criticát képviselhetné Acer ne-
gundo, a Polemicát Gleditshia triacanthos, a Sym-
bolicát Fraxinus excelsior, a Geognosiát Betula 
alnus, a Mysticát Catalpa Bignonia, a Casuisticát Ro-
binia viscosa stb. Az ismétlést azután jól fejezné be 
egy kis szabad-ég-alatti concert; mert a ,Tanodai La-
pok' i -59 . II. félévi 447. lapja szerint, a theologu-
sokat hangjegyes énekre, és zenére is kell tanitani. 
Hogy pedig ennyi tudomány egy kalap alá férjen, 
annak mindenesetre mondva kell készülnie. Legalább 
tehát utolsó circulus után, midőn visszatérnénk a vá-
rosligetből, be kellene szólni a király-utczában útba 
eső Skriván János-féle kalapgyárba, hogy vacatióra 
lásson el bennünket egy ,wasserdicht' kalappal, melly 
a sok tudományt ne engedje elázni. — Csak egy gon-
dolat van, a mi háborgatja ezt az aranykori boldog 
képzeletet, az, hogy Zalka kanonok ur a ,Szentek éle-
té'-ben egy szentről sem jegyezte föl , valljon az öt-
venötféle tantárgy ban négy, vagy több évet töltött-e ? 
Jó lesz tehát a ,Szentek élete' folytatását bévárni, 
mielőtt a theologiai tantárgyakat annyira megsza-

porítsuk. Hisz addig talán a seminariumban, és temp-
lomban is csak akad holmi kis tenni való*). o. 

A pápai fejedelmiség és birtok. 
IL 

Illyetén jogczimeken alapult sz. Péter öröksége, 
melly a 8-dik század végén gondviseletileg merült 
fel, és mellyet azóta, 10 századon át egészen mos-
tanig , a pápák lelki fejedelemségük biztosabb, sza-
badabb , függetlenebb, tehát gyümölcsözőbb gya-
korolhatása végett, és ugy birtak, hogy jövedelmei-
ket a missiók által keresztényitendő vad népek ne-
velésére s civilisatiójára, a tudományok, szépmüvé-
szetek és régi emlékek föntartására, a világegyház 
kormányzása végett szükségelt hivatalnokok ellátá-
sára fordítják: hogy ne is említsem azon számos 
pénz-segélyeket, mellyeket a pápák a veszélybe dön-
tött keresztény európai nemzetek és országok, s ezek 
közt Magyar- és Erdélyország javára, s tudományos 
intézeteire is atyailag áldoztak. Emlékezzünk csak az 
aranyokra, mellyeket XIII. Gergely pápa, és Báthori 
István fejedelmünk, a lengyel k i rá ly , a kolozsvári 
academia- s convictusra, ugyanazon arányban ad-
tak 1). lm illyen czélokra fordíttatnak a pápai birtok 
jövedelmei! Valóban a pápai birtok-, és földi fejedel-
miségnek, akár régiségét, akár czélját, akár forrá-
sait vizsgáljuk, valamig csak a jog és történelem ál-
lani fog, s a jótékonyság gyakorlása szabad- és ál-
dásosnak fog tartatni , jogosultsága, czél- és korsze-
rűsége iránt nem kételkedhetünk. Hogy pedig a pá-
pai fejedelmiség jó kormányzása a dogmával nem 
ellenkezik, s valamint az olasz nemzetiség, ugy más 
nemzetiségek érdekeivel is megegyezik, az alább fog 

*) Kétségkivül: s kik magának az elméletnek is annyi 
órát szántak, azok, hihetőleg, a sokkal fontosabb g y a k o r -
l a t t ó l sem fogják az erre szükséges időt megtagadni. Mert 
hogy valaki papi kötelességét kellőleg betöltse , nem csupán 
tudnia kell a magasabb lelki élet mivoltát, hanem e fölött 
szükséges, hogy azt gyakorolni is megszokta légyen. Ez pedig 
szinte időbe kerüL Még a szertartások gyakorlati betanulása 
is azt kiván : mennyivel inkább az egyházias élet megszo-
kása! Kik erről megfeledkezni tudnak, azoknak fogalmuk sincs 
a papnak tulajdonképeni hivatásáról. Vagy pedig olly semmi 
értékűnek tartják e gyakorlatot, hogy kárba mentnek nézik 
az arra forditott időt ? azt tudnillik, melly elmélkedések-, imád-
ság- és egyéb ajtatosságokra, a szentségekkeli élésre van 
szánva S z e r k 

3) Bolla, Hist. T. III. Pestini, 1825. p. 115, „Stephänus 
Báthori, Seminarium Claudiopoli, a Gregorio XIII. (1582.) 
assignatis in 15 annos, mille ducentis aureis annuis incho-
atum, constituto perpetuo reditu, fundavit." 
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nyilvánulni : itt előbb a tanulságteljes és vigasztaló 
történeteket kell előrebocsátnunk. 

Az egyház kezdete óta keresztényült népek és 
nemzetek tudnill ik, valamint a fonidézett ker. feje-
delmek , sz. Péter örökségének adományozása-, visz-
szaadása- és biztosításával, mintegy Öntudatlanul, a 
gondviselés eszközeiül szolgálván, egy magas kül-
detést teljesítettek. Tényeikre az idők hosszú folya-
ma , a világ legbölcsebbjeinek helyeslése, s maga az 
ég nyomta szentesitvényét: dicső tetteiket a világ-
történet hirdeti, s föntart ja; neveikre a dicsőség és 
üdv fénysugarát árasztván ! E nagy szellemekkel ösz-
szehasonlitva, törpéknek bizonyulnak be azon feje-
delmek és apró forradalmárok, kik meddő, s ku-
darczczal végződni szokott fondorkodásaikkal, e 
gondviseleti fejedelmiséget és földi birtokot maguk-
hoz ragadni, összeszoritani, vagy megsemmisíteni 
megkisérleni merték, és a multakat feledve, jelenleg 
merészlik. A jelenlegi kisérlettevők legalább okul-
hatnának a multakon ; s ha már a fonidézett nagy és 
dicső elődök keresztény elveit nem utánozzák, leg-
alább a barbár és félbarbár némelly hősök példái-
ból, több keresztényellenes koronás fők szerencsét-
lenségeiből , és a számos köztársasági forradalmárok 
kudarczaiból okulhatnának. 

Rüdiger (Radagaisus) pogány, német herczeg, 
406-dik évben Italiába rontott, egyebek után Romát 
is elpusztítandó: de a Stilico által vezetett romaiak 
segítségére érkezett hun és goth seregek, Rüdiger 
csapatjait, az Apenninek szorosaiba tolván vissza, el-
pusztították; s a pápák városát Istennek keze csudá-
latosan megvédte, mig elleneit kudarczczal bocsátá 
el. „Ipse Radagaisus Ductor, captus occisusque est." 
(Fleury. Tom. 5. p. 438.) 

Alarik, a pogány és árián gothok hős vezére, 
410-ik évben, aug. 24-én, Romát, honnan I. sz. In-
cze pápa Honor császárnál segélyt keresendő, gond-
viseletileg eltávozott, elfoglalván, harmadnapi rab-
lásra bocsátá: de a sz. Péter templomába, s az ezzel 
kapcsolatos épületekbe menekült keresztényeket, sőt 
a pogányokat, valamint az ezen épületekbe hordott 
egyházi edényeket és kincseket is bántalmatlanul 
hagyni parancsolta. (Eusebius. Hist. Lib. IX. cap. 9.) 
„Id tamen reverentiae S. Petri dedit: ut Ecclesiam 
eius in Vaticano, illuc confugientibus Asylum esse 
iuberet, ne urbs tota deleretur et ut deinde 
nova propagine repleretur." (Fleury. Tom. 5. p. 
4 5 6 - 8 . ) 

Atilla, a bős hun király, 452-ik évben Olaszor-
szágra rontott, és már Roma felé tartott : de az ,Is-

ten ostora', az ,Isten szolgájának' szavát, pogány lé-
tére is vallásos érzülettel fogadta, s Nagy-Leo pá-
pának szónoklatára Roma kapui elől visszatért: mi 
tanuságteljes, és üdvösen pirító leczkéül szolgálhat 
némelly keresztény katholikus nevet viselő fejedel-
meknek, és vörös köztársaságiaknak— Okuljatok a 
történelemből ! S ha a pápai fejedelem birtokát oltal-
mazni nem akarjátok, legalább rettegjetek azt ostro-
molni , vagy az istentelen ostromlók tetteit helye-
selni, s ez által magatok- és országaitokra átkot vonni. 

Aistulf és Desider longoljjard királyok, kik sz. 
Péter birtokára ásítoztak, Romát ismételve, és szó-
szegőleg megrohanták : de a hős Pipin király, és még 
hősebb Nagy-Károly császár, a 8-ik század közepén 
és vége felé, III. István, I. Adorján, és III. sz. Leo pá-
pák felszólítására, az Alpeseken keresztül, Italiába 
mentek, a vad lombardok megfenyitése-, és sz. Pé-
ter birtokának megmentésére. Az ismételve legyő-
zött Aistulf, vadászat közben halt meg : Desider pe-
dig legyőzetvén és elfogatván, a corbeyi kolostorba 
záratott; vele a lombard dynastia is kihalván. A ker. 
hősök, a visszafoglalt pápai birtokokat nem tárták 
maguknak ; s midőn Copronym Constantin görög csá-
szár azokat magának kiadatni kívánta : a hős Pipin 
azt válaszolá, hogy ,nem a görög császárért, hanem 
az egyház fejeért ontotta vérét.' Az adománylevél-
ben, a r e s t i t u i t szó mély értelmű; s arra mutat, 
hogy sz. Péter örökségét a pápák Pipin előtt is bír-
ták J). Illy példák után még inkább fölkiálthatunk : 
„Utinam saperent,et intelligerent, ac'novissima prae-
viderent!" 

A 10-ik század óta, a történelem még más, és 
hatalmasabb fejedelmeket is szemeink elé tüntet, 
kik sz. Péter öröksége után terjeszték ki kezeiket, 
és a pápák szentséges személye, valamint a gondvi-
selés által megszentelt fejedelmiségök ellen kezöket 
emelték : de szereplésök végéhez érvén, a túlvilági 
büntetéseket itt nem is említve, ha nem is mindig, leg-
több esetekben mégis a k u d a r c z o k el nem maradtak. 

Berengár, az ivreai grófokból lett olasz király, 
mint már azelőtt a 9-dik s z á z a d második felében több 
olasz lázadó családok, Romát is háborgatta. Az illy 
hatalmaskodók*) majd letevék, s elüzék sz. Péter 

' ) Anastasius, Hist, de Vitis Rom. Pontif. I. Adorján 
pápa életében, és Jámbor Lajos Chartájában : ,Nos Ludovi-
cus Exarchatum, quem Pipinus R e x , et genitor noster 
Carolus Imperator, Beato Pet ro , et Praedecessoribus iamdu-
dum r e s t i t u e r u n t.' (V. ö. Bumüllert, I. Köt. 476—8. 1.) 

*) Kik valódi parvenuk levén, a fejedelmi trónra több-
nyire nem a legtisztesebb uton jutottak ; s kiknek későbbi 



utódait; majd kényök szerint, saját pártjokból tolá-
nak föl és be az apostoli székbe néhány, nem leg-
jobb hirü pápákat: kik, a mennyiben tólök függött, 
az egyház- és hívőinek nagy fájdalmára, a szent-
széket megszentségteleniték *) : Isten különösen őr-
ködő gondviselése nélkül, magát a pápaságot is ön-
maga által , vagy a koronázott bün és botrány ál-
tal megbuktatandók, és földi birtokát is elharácso-
landók. ,Sed non dormit, qui custodit Israel; qui di-
rigit naviculam Petri ' ! — Berengár király zavargásai-
nak idejében, 961-dik évben, I. Nagy-Otto Olaszor-
szágba ment, s magát egy i l ly , ámbátor nem leg-
jobb hirü pápától, ki XII. Jánosnak neveztetett,azon 
reményben, hogy ha majd Olaszországban a felza-
vart rendet helyreállitania sikerült, sz. Péter széké-
be az egyház szabad választása szerinti méltó pápa 
fog jutni, az akkori jogos szokásként császárul koro-
náztatta: egyszersmind a pápaság jogait is sz. Péter 
birtokára nézve biztosította, s megerősítette **). A 
császárnak, ki a betolt pápa rosszaságait ismerte, s 
kárhoztatta, Olaszhonbóli távozása után, XII. János, 
Berengár király fiával és más forrongókkal újra szö-
vetkezett, vagy szövetkezni kénytelenittetett ; nekik 
eszközül szolgálván : mivé a pápának többnyire vál-
nia kell , ha nem független fejedelem, s nincs elég 
lelki ereje, a börtönök és kinpadok áldozatául esni. 
De a visszatért Otto császár elől Berengár társai, a 
pápával együtt megfutamodtak. A pápai birtokot a 

királyságukat mégis senkinek sem jutna eszébe, kétségbe-
vonni : mig a pápai egészen jogosan szerzett uralkodói hatal-
mat elismerni vonakodnak ! Mintha trónt csakugyan nem is 
lehetne szerezni egyéb, mint vér és büntettek árán! Szomo-
rú dolog valóban, hogy az emberek az erényt és igazságot min-
dig kevesebbre becsülik az erőszak- és ravaszságnál. S z e r k . 

*) Arra azonban soha sem szoktak gondolni a catholi-
cismus ellenségei, s az egyháznak némelly pápák botrányos 
tetteiből szemrehányást csináló rosszakarói, hogy milly uton, 
és kik által jutottak az illyen pápák sz. Péter székébe ! Bizo-
nyára nem a papság, hanem ugyanazon világiak által, kik az 
egyház fölötti uralomra, mint ma is némellyek, antikath. szel-
lemben vágytak. Az illy elem befolyása nélkül választott pá-
pákra kell tekinteni : s akkor egész századokon végig lehet 
menni, mint például a hozzánk legközelebbieken is ; és fér-
fiakra találunk, kik valamint az erény- és tudománynak föl-
kent valódi főpapjai voltak, ugy egyszersmind a trónt is, 
mellyen mint fejedelmek ültek, megdicsőítették. S z e r k . 

**) Miből azonban rosszul következtetné valaki a csá-
szári felsőbbséget, és pápai függést : mivel az csak a kölcsönös 
biztosítás kifejezése v o l t a k é t , egymást támogató, világi s 
egyházi hatalom részéről Igy a régibb időkben trónra jutott 
s megkoronázott fejedelmek is minden országos szabadságo-
kat megerősitettek : de nem azon értelemben, mintha tőlök 
függött volna, azokat megszorítani, vagy el is venni. S z e r k . 

császár még sem bántotta ; s talán jó hiszemben, be-
leegyezett VIII. Leo ellenpápa megválasztásába 963-
dik évben; hanem ekkor a Berengár-féle embereket 
szétkergette Romából, néhányat száműzetett, és 13 
főurat kivégeztetett. (Baronius,ad annum 963. Num. 
31. et ss. Bűmül 1er, I. köt. 504. 1.) 

IV. Henrik császár gőgteljes szerepe, ki VII. 
sz. Gergely (Hildebrand) pápát a romai Angyalvár-
ban, 1083-ban ostromlá, s aSalernoban, 1085-dik 
évi május 25-kén bekövetkezett halálának főokalett , 
az erőszakoskodóra nézve szinte nem ugy folyt le, 
hogy korunk egy-két fejedelme, ugyanazon térre 
IX. Pius földi fejedelmisége és birtoka ellen, józanul 
akarhasson lépni. Valóban, a történelem bizonyítja, 
hogy a simoniacus, és egyházias tudománynyal nem 
biró papokat pártoló, ellenben a tudós és jeles egy-
háziakat üldöző, zsarnok, és ledér életű, fogadásait 
megszegő, s illyetén bűneiben megrögzött IV. Hen-
rik császár ismételve átokkal sújtatott; s hogy sok, 
de méltó kudarczai s megveretései után, a választó-
fejedelmek által is , a mainzi országgyűlésen, 1105-
dik évben letétetett. Sorsának keserűségéhez járult, 
hogy fia, V. Henrik, ki saját atyját már azelőtt fog-
lyul ejté, végre is, még pedig hitszegőleg, rabság-
ban tartotta őt: s midőn 1106-dik évi aug. 7-én meg-
halt , koporsója a Mosel folyam egyik szigetén öt 
évig hevert : mig végre Speyerben temetkezési helyet 
nyert az egyházi átok alatt kimúlt szerencsétlen csá-
szár; V. Henrik a pápának, II. Pascálnak előter-
jesztve, miszerint atyja töredelmesen halálozott meg. 
(Folyt, köv.) 

Régibb egyházi énekeink. 
Népünk legkedveltebb templomi énekei közül sok kiha-

gyatott mind a Tárkányi ,Enektár'-ából, mind a Zsasskovszkyak 
,Enekkönyv'-éből ; s helyettök uj szövegű-, s uj dallamuak vé-
tettek föl. A régieket, gondolom, a szöveg ódonszerü irálya 
miatt hagyák ki a t. szerzők és szerkesztők ; mert dallamuk 
többnyire minden ószerüségök mellett is olly szép, és egyhá-
zias , hogy bátran merem mondani, miszerint azokkal az 
ujabbkori zeneirály szellemében szerzettek alig ha mérkőzhet-
nek. És igy régi templomi énekeinkre nézve elmondhatjuk, 
hogy sok helyt a fürösztő-vizzel együtt a gyermeket is kilocs-
csantották. Az ujak terjesztésében buzgón fáradozunk: de 
ezen fáradságunk sikerét egyelőre csak a tanuló ifjúság közt 
láthatjuk, honnan a nép közé csak később fog átszivárogni. A 
régi énekkönyvek többé újra nem nyomatnak ; és igy ama 
szép egyházi melódiák, mellyeket népünk talán századok óta 
olly meghatóan zengedezett, lassankint az enyészet martalé-
kivá lesznek : ha csak megóvásukról idején nem gondosko-
dunk. E nézetek ösztönöztek engem arra , hogy az érintett 
régi, kedvelt dallamu énekekből néhányat gyengeségemhez ké-
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pest kijavítsak : ha csakugyan javításnak lehet neveznem 
igénytelen fáradságom eredményét. Azt is tapasztaltam, hogy 
népünk zúgolódik, ha kántoraink szerfölött űzik az újítást. 
Ennyit előrebocsátva, bátor vagyok ft. szerkesztő urat meg-
kérni: szíveskedjék becses lapjának hasábjain néha-néha egy 
kis helyet juttatni a legjobb szándékkal tet t fáradságom egy-
szerű gyümölcseinek. Ha az énekek dallamai megkívántatná-
nak a közlendő darabokhoz, azokkal is szivesen szolgálok *). 
i r Simon J. 

Ének az Oltári-szentségről. 
Imádd lelkem örvendezve 
Az Isten szent F i á t , 
Ki a kenyér és bor szine 
Alá rejté magát. — 
Irgalmának nines határa ; 
lm , hogy lelkünket táplálja , 
Mennyből lejött az oltárra : 

Testté lett szent Ige ! 

Üdvözlégy mennyei manna ; 
Angyali szent kenyér ! 
S a keresztfának oltárán 
Ertünk kiontott vér ! 
Az üdvösség asztalánál 
Beteg lelkünk epedve vár ; 
Hogy szállj be hajlékába már : 

Testté lett szent Ige ! 

Téged e drága szentségben 
Magasztal énekünk ; 
Es az angyalok szent kara 
Együ t t imád velünk. 
Ki a bűnnek vadonjai t 
Összejártad, hogy juhaid 
Fölkeresvén, aklodba vidd : 

Testté lett szent Ige ! 

Lelkünk , midőn megtaláltad , 
Rakva volt fekélylyel 
Te az erőtlen beteget 
Válladra vevéd fel ; 
S az üdv hajlékába vitted , 
Hol számára szereteted 
Ferdőt véredből készitett : 

Testté lett szent Ige ! 

Ur levén , a szolgaságnak 
Sanyarú kenyerét , 
Kinok között , harminczhárom 
Esztendeig evéd i 
Hogy asztalt terithess nekünk, 
Mellyen , hogy meg ne éhezzünk , 
Önmagad lől eledelünk : 

Testté lett szent Ige ! 

*) Mi a megpendített eszmét, a t á rgy fontosságánál fogva, igen 
isméitónak tar t juk az illetők figyelmére: s azért valamint az előre-
bocsátott sorokat , ugy a beküldött énekek egyikét örömest közöljük ; 
egyedül azt sajnálva, hogy mindnyájának lapunkban helyet alig remé-
lünk nyerhetni. Különben nem kételkedünk r a j t a , hogy az egyházi 
énekek terjesztése körül érdemeket szerzett akár megnevezett t. egyé-
nek , akár a ,Temetési gyászénekek' t. kiadói (,Religio. ' I860. 184. 1.), 
kellő figyelembe veendik a t. indítványozó fáradságát , és azt a kath. 
hivőközönség nagyobb épülésére föl is használni sietni fognak. S z e r k . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ô es. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 28-án kelt legfelsőbb el -

határozásánál fogva , a zágrábi székes-főkáptalannál közbejött fokoza-
tos előmozdittatás alkalmából , P a v c e c Márton , B e 11 o b e r g Má-
tyás , S c h u f f l a y Ferenez , K a 1 1 a b a r Ferencz , M i 1 a s s i n o -
v i c Ferencz, P e t r o v i c Lukács, P é c s y Már ton , P a v l e s i c 
János és V u c i n o v e c Miklós kanonokoknak az éneklő-kanonok , 
csazmai prépost , tovább a székes-egyházi, bex in i , kemleki, kamarczi, 
vaskai , goriczi s urboczi főesperességekre lett előmozdittatásukat j ó -
váhagyni ; ugy szinte K r i z a n i c György kanonokot de Berucio czim-
zetes apáttá , K a 11 a b a r Ferencz kanonokot a boldogs. Szűz jothi 
czimz. prépost jává , P a v l e s i c János kanonokot draveczi sz. Antal 
czimz. prépostjává ; nem különben Dr. R a d i n o v i c Károly lipovl-
jan i plébánost , S a c i c József stupniki esperest és plébánost, M a r i c 
József uj-gradiskai esperest és plébánost, J a n d r i c András zágráb-
ujfalusi plébánost, G u g 1 e r Pál sz.-széki ülnököt és plébánost Zágráb-
ban ad S. Petrum , é s G a s p a r i c Ferencz sz.-széki ülnököt és vugrai 
plébánost a nevezett székes-főkáptalan valóságos kanonokaivá ; végre 
H ö p p e r g e r Fidélt, a zágrábi papnövelde lelki-igazgatóját, és G 1 a-
s i c Antal samobori plébánost , ugyanazon főkáptalan tiszteletbeli ka-
nonokaivá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi mart. 27-én kelt legfelsőbb el-
határozásánál fogva , a lugosi görög-kath. székes-káptalannál N a g y 
Mihály kanonoknak főesperességre , s L i v i u András kanonoknak ec-
olesiarchaságra lett fokozatos előmozdittatását legkegyelmesebben jó-
váhagyni méltóztatott. 

Ö cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi aprilhó 3-án kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva, dármai s őri G y ö n g y ö s y János , pilis-ma-
róthi plébánost, az e plébánián ötven év alatti működésének elisme-
rése mellet t , koronás arany érdemkereszttel legkegyelmesebben földí-
szíteni méltóztatott. ( W . Z.) 

PEST, aprilhó 9-én. Afőmagasságu és főtiszt, bibornok-
érsek és magyarországi herczeg-primás ő eminentiája a pesti 
Oltár-egylet jámbor czéljának előmozdítására húsvéti aján-
dokul 100 frtot a. é. szentelni kegyeskedett; miért az egylet 
kormánya az összes tagok nevében ezennel legforróbb hála-
köszönetet nyilvánit. 

— A v á c z i cs. kir. s i k e t - n é m a - i n t é z e t b e n a 
jelen tanév végével 2 országos alapitvány, és pedig egy liu-, 
s egy leánygyermek részére, ezen fölül még 3 magán alapít-
ványi helyek ürülendenek meg, ugy mint : a) a nagyváradi 
káptalan, b) szab. kir. Pest városa ; s c) Talián-Csuzy család 
alapítványa. A folyamodásokhoz következő okmányok csato-
landók : 1. Keresztlevél. 2. Orvosi bizonyítvány az illető gyer-
mek beoltásáról, valamint annak lelki és testi képességéről 
az intézeti neveltetésre. 3. Hiteles alakban előmutatott sze-
génységi bizonyítvány. Folyamodók, kik valamelly országos 
alapítványt elnyerni óhajtanak, ő cs. kir. fönsége A l b r e c h t 
főherczeg-, Magyarország kormányzójához czimzett folya-
modványaikat, szokott hivatalos uton a nmélt. budai cs. kir. 
helytartótanács osztályához legfölebb f. évi majushó 25-ik 
napjáig benyújtani el ne mulaszszák. A magán alapítványok 
betöltésére pedig következő t. cz. kegyurak teendik a kijelö-
lést, ugy mint : a) a nagys. és főtiszt, nagyváradi káptalan ; b) 
szab. kir. Pest városának tek. polgármesteri hivatala és ta-
nácsa; c) tek. Talián-Csuzy család, Adándon. Magánalapítvá-
nyi helyet elnyerni óhajtók, a megirt okmányokkal fölszerelt 
folyamodásukat az illető kegyurakhoz intézzék. Fizető gyer-
mekek 126 a. é. fr t évi fizetés mellett, a miért táppal, ruhával, 
orvosi segélylyel és szerekkel elláttatnak , s a többivel egy-
forma tanitásban részesülnek, az intézeti igazgatóság által 
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minden időben fölvehetők. Kényelmesebb ellátás iránti fölté-
teleket megtudhatni az intézeti igazgatóságtól. 

KALOCSA, sz. Györgyhava 5-én. Ma reggel végeztük 
házi kápolnánkban a húsvéti sz. gyakorlatokat, mellyek Virág-
vasárnap délután kezdődtek. Az egyházi élet felvirágozását 
szivén viselő minden ker. ember örömmel olvassa akár ezen, 
akár más rokonszellemü lapban, midőn az missiók-, vagy papi 
lelki-gyakorlatokról szót emel. E lelki-gyakorlatok fontosságát 
hirdeti az egyház, midőn a bennök részesülők számára lelki 
kincseket oszt. A tapasztalás pedig szembetűnő eredményeket 
mutat , millyeket a jól tartott lelki-gyakorlatok teremnek. Ha 
csak édes hazánkban tekintünk is szét, azon megyékben (Esz-
tergom , Kalocsa, Pécs, Nagyvárad, Csanád, Vácz, Rozsnyó, 
Nyitra , Kassa) , mellyekben 1847-től, mint a lelki-gyakorla-
toknak hazánkban lett ujabb visszaállításának korától (kezdve 
az azon évben, elsőben Pécsett megtartott lelki-gyakorlatoktól, 
egészen a nem régen, vagyis mult évi sz.-Miliály-hó utolsó 
napjaiban Temesvárott megtartott lelki-gyakorlatokig; vagy 
ha ugy tetszik, a jelen húsvéti alkalommal, több helyeken 
megtartott illy ajtatosságig), azok annak rendje szerint meg-
tartattak , igen sok szép eredményt láthatunk. Az időtől a 
papi nevelőházakban tartatni szokott gyakorlatok is rendelte-
tésök alakjára mindinkább visszavitettek; és a formaságos 
egy-két exhortatio helyet t , kiszabott czélszerü rend, határo-
zott csendesség, utbaigazitó consideratiók mellett, az ajtatos-
ság sokkal gyümölcsözőbben végeztetik. Nálunk, kegyelmes 
főpásztorunk, megyéje papságának többször kedvező alkal-
mat nyújtott a lelki-gyakorlatokbani részt vehetésre; mely-
lyek a megyebeli papság számára már három izben meg-
tar tat tak, és egy alkalommal (1855-ben) csak a beállott epe-
mirigy miatt halasztattak el. Azon fölül megrendeltetett, 
hogy a megyei papság húsvéti ajtatosságát kerületenkint 
rendesen elvégezze, s e gyakorlatok menetéről a kerületi 
esperes körülményes fölterjesztést tegyen. A sz. rendek előtt 
a XI. Incze pápa ő szentsége által kiszabott tiz napi lelki-
gyakorlat szorosan megtartatik; sőt miután a romai Con-
gregatio nem régiben azon óhajtását fejezte ki, miszerint a 
nagyobb rendek mindegyike előtt tiz napi magába-szállás tar-
tassék : kegyelmes főpásztorunk megrendelte, miszerint az 
egyes nagyobb rendek előtt az ohajtot t , magába-szállási idő 
tekintetbe vétessék. Ezen fölül az iskolai évnek kezdetén négy 
napi sz. gyakorlat rendeltetett; a húsvéti ajtatosságon pedig 
kegyelmes főpásztorunk maga személyesen is részt vesz. A fő-
pásztori jelenlét a sz. gyakorlatokra sok áldást szokott árasz-
tani. A húsvéti lelki-gyakorlatok közönségesen, több növen-
dékre nézve kitűnő befolyással vannak. Illyenkor a lélek már 
összeszedettebb; a szünnapi szórakozás eltűnt ; a húsvéti szent 
napok meghatók ; az elmélkedésben nyert gyakorlottság elő-
segíti a czélt; s hozzá a főpásztori jelenlét az áldások koro-
náját képezi. Kegyelmes főpásztorunkon kivül, jelenvolt a 
mélt. fölszentelt püspök , a főkáptalan egyéb érdemes tagjai-
val, és a kebelbeli papsággal: melly kedves találkozás elevenen 
tünteti elő ama szoros összefüggést, melly a papság és a pap-
ságra készülő növendékség eszméje között áll. Ki millyen pap-
nak készül, ollyan pappá válik; és a lelkes pap mindig tisztelet-
ben tar t ja az egyháznak ama sz.intézkedéseit,mellyek által pap-
nak neveltetett. Sőt későbbi években éri föl észszel igazán a 
pap , mit növendék korában jótékony utbavezetés nyomán 

tesz. A hely, mellyben mint kegyelmes főpásztorunk atyai 
gondja nyomán alakított kápolnában, e sz. gyakorlatok tar-
tattak, egykor nagyobb tantereme volt a növendékpapságnak : 
mellynek buzditására e helyen boldogult egykori nm. érse-
künk, Klobusitzky Péter oktatásokat tartott. A sokak által már 
akkor is tisztelt apostoli törekvés, most mindazok által áldás 
közt emlittetik, kik a boldogult érseknek növendékei voltak. 
S ha az illy növendék, ki lelki-gyakorlataira a főpásztori jelen-
létben nyer áldást, egykor a papi hivatásnak egész magassá-
gától á thatva, a papi élet örömeivel, és gondjaival föléke-
sítve fogja bemutatni a Mindenhatónak a szeplőtelen Bárányt, 
megfeledkezhetik-e azon atyáról, ki a papságra való előké-
szülésének legérdekesebb korszakait áldást hozó figyelmével 
kisérte, és ezek fontosságát magas jelenlétével is szivére kö-
tötte ? E lelki-gyakorlatok üdvös eredményét elősegitette ft. 
K o v á t s József házi igazgatónk is, ki a megfontolásokat (con-
sideratiokat) életbe vágó tárgyak fejtegetése által igyekezett 
gyümölcsözővé tenni. Az e l s ő megfontolásban elő volt ál-
lítva, milly fontos dolog legyen a növendékre nézve, miszerint 
állásával teljesen megelégedjék. Erre buzditja őt a papi ál-
lapot méltósága, fölséges rendeltetése, melly az örök igaz-
ság hirdetésében , és a halhatatlan lelkek üdvözitésében áll, 
s azon számtalan lelki hasznok, mellyek állásából származnak. 
A pap, épen midőn hivatalát teljesíti, közvetlen lelki üdvössé-
gén dolgozik. A m á s o d i k megfontolás, h a t á r o z o t t l e l -
k ü l e t r e buzditott. E nélkül a lélek nyugtalan ; a munka fö-
lötte terhes; a kölcsönös buzdítás nélkülöztetik; sőt unatkozás, 
gépies törvényszerűség, képmutatás áll be. A h a r m a d i k 
az önkéntesség-, szabadlelküség-, l e l k i i s m e r e t e s s é g r e 
oktatott. Ez által lesz az ember emberré ; jellemet nyer ; nem 
haboz. Általa képeztetik kereszténynyé : ki lélekből hódol és 
dolgozik. Általa készül pappá: kit ha a lelkiismeret nem vezet, 
minden támasztól megfosztva, alakos napszámossá változik. 
A n e g y e d i k az ő s z i n t e s é g e t ajánlá. Ki ezen kelléket 
nélkülözi, azt nevelni nem lehet; képmutatóvá lesz; nagyítja 
dolgait, Isten-, és embertől megvettetik. Az ö t ö d i k a j ó gyó-
násnak tulajdonait fejtegette. Az elmélkedések az örök igaz-
ságok, és Krisztus kínszenvedése körül forogtak. Kedves em-
iékök leend e sz. lelki-gyakorlatoknak mindazok szivében, kik 
azokat lélekből fölhasználva, maguk számára gyümölcsözővé 
tették. Koronáját a sz. gyakorlatoknak a mai sz. áldozás tevé, 
mellyet nm. érsek-atyánk főpásztori kezéből nyertünk. -— 

BÁCS, mart. 31. Mai napon tartatott meg plébánia-
templomunkban néhai C s a j á g h y Sándor csanádi püspök 
ő méltóságaért a gyász-isteni-szolgálat. A történelem lapjain 
egykor érdekességgel biró városunk, a magyar püspöki sze-
mélyzetben kettőre büszke, mint tulajdon szülöttjére: egyik a 
boldogult volt , kinek édesatyja az itteni alapítványi köny-
vekben gyakran előfordul ; másik ft. N e h i b a János tinniniai 
fölszentelt püspök ő méltósága, kinek, mint e város boldogsá-
gáért buzgó, hálás fiának neve, városunk-, mint szülőhelyé-
nek évkönyveiben föl van jegyezve. Midőn a korán elhunyt 
egyik fiunknak örök nyugalmat kivánunk, akkor el nem mu-
laszthatjuk a másiknak, városunk javára , még számos éveket 
kivánnL r. I 

ERDELY, január 24-én. Egy szép, vallásos érzületből 
fakadt, és vallásos érzelmeket ébreszteni képes mü, a bold, 
szűz Mária elj egyeztetését sz. Józseffel ábrázoló kép függesz-
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tetet t ki jelen év elején a csik-somlyói sz.-ferencz-rendü zár-
dai templomban. Erdély-tartományi volt provinciális, arany-
misés áldozó-pap, és jelenleg brassói zárdai gvárdián, nt. 
E r ő s s Modest atya azon férfi , kiben a nevének megfelelő 
erény, szerzetesi jámborság és szép tudomány kezet fogva 
tűnnek fel; s ki a sz. Szűz iránti ajtatos lelkeknek, a ,devotus 
foemineus sexus' szeretetfilléreiből gyűjtögetett költségén 
készittette a drága, csinos, és vallásos izletü képet. A dicsé-
retek helyett (mellyek korunkban , még hírlapokban is , olly-
kor legméltatlanabbakra is aljasan hizelgőleg vesztegettet-
nek), mellyeket P. Modestus méltán érdemelne, álljon itt a 
dicsért kép alatt olvasható,Ismertetés'; melly nyomtatványban 
is sok példányban megjelenvén, a hivek között kiosztva, kézen 
forog, a ker. erényeknek korunkban, a házi körökben való na-
gyobb forgalomba hozatala végett. Az ismertetés ez : „Szűz 
Mária eljegyzésének ismerete. (Januar 23.) Mielőtt tudná 
Mária, hogy Jézust fogja méhébe fogadni, szüzességet foga-
dott isteni gondviselés szerint; melly előre megrendelte e 
n a g y titkot : miszerint a sz. Szűz annak idejében J ó z s e f -
fel , kit az evangelium ,igaz' melléknévvel emlit, eljegyeztet-
nék ; mind azért, hogy ezen legtisztább házassági szövetség 
által, Máriának, D á v i d n e m z e t s é g é b ő l való eredete 
kétségtelenül bebizonyíttatnék ; mind azért, hogy igy az Isten 
fiának az ő méliébeni csudálatos megtestesülése miatt, szűzies 
ártatlansága, az e nagy titkot még akkor nem értő világ előtt 
kétségbe ne hozassék; mind azért , hogy Máriának, jegyese 
József, Jézus nevelésében segéd lenne, s földi viszontagsá-
gaiban v é d ő . Melly e l j e g y z é s é t Máriának, Franczia-
országban még a 15-ik században, Romában pedig, és máshol 
XIII. Benedek pápa (1724—30.) rendeletéből kezdték ünne-
pelni az ajtatos hivek *). És helyesen : mert az a viszony, 
Jézusnak, anyaszentegyházával! egyesülését szépen jelképezi, 
s a házasokat tisztaság-, és állhatatos hűségre hathatósan 
sürgeti. Ezekből kiindulva, mondjad: Uram Jézus, én Istenem! 
szeretlek t é g e d mindenek fölött. Eljegyzett sz. anyádnak 
érdemei, s kérése által nyújts nekem erősitő kegyelmet, hogy 
az állapotomhoz illő lelki tisztaságot mindenkor kedveljem, és 
sem lelkemet, sem testemet, bűnnel soha meg ne fertőz-
tessem. Amen." o. 

OLASZORSZÁG-. A sz. atya által ,az egyházi állam né-
melly tartományaiba erőszakosan és bitorlólag benyomult', 
vagy ez erőszakot és bitorlást bármikép eszközlő s előmoz-
dító egyénekre kimondott ítéletnek egészen hiteles, teljes, és 
eredeti nyelven közlendő másolatával még nem birván, elé 
gelnünk kell, az abból kivonatilag és fordításban adott követ-
kező sorokra hivatkozhatni. 0 szentsége, a kath. egyház lát-
ható feje, ünnepélyesen kimondja e brevében, hogy: „Miután 
a kath. egyház, Krisztus urunk által alapitva, s a végett ren-
delve , hogy az emberek örök üdve felől gondoskodjék, isteni 
alapittatásának erejénél fogva tökéletes társulat alakjával 
bir : szükségkép bírnia kell ollyatén szabadsággal is , melly őt 
szent hivatalának teljesítésében minden állami hatalomtól 
függetlenné tegye. S minthogy tovább e szabadságának gya-
korlatához olly eszközökre vala szüksége, mellyek az idő s 

*) Solozsmája (mi talán nem mindenütt van igy, ) az esztergomi 
főmegyében is elmondatik , az e napra rendelt sz. misével. (Oíficia SS. 
in quibusdam loois ex indultu Apostolioo reeitanda. Die XXIII . Jan. 
Off. Desponsationis B. M. V. cum S. Joseph.) 

körülmények viszonyaihoz mérvék : bizonyára az isteni gond-
viselés különös végzetének kell tulajdonítani, hogy épen ak-
kor , midőn a romai császárság összeroskadt, s a birodalom 
több részekre feloszlott, a romai pápa, kit Krisztus egész 
anyaszentegyháza fejeül s középpontjául rendelt, függet-
len világi uralkodásra tőn szert. Ez által Isten maga leg-
bölcsebben gondoskodott a r ró l , hogy a világi uralkodók 
sokasága és különfélesége mellett, a pápa azon politikai sza-
badságot élvezhesse , melly lelki hatalma-, tekintélye-, s az 
egész világra kiterjedt joghatóságának akadálytalan gya-
korlatához olly igen szükséges. Igy kellett ennek lennie : 
hogy a kath. világnak legkisebb oka se legyen azt gyaní-
tani, mintha az apostoli szék, ,mellyhez az ő kitűnőbb el-
sőségénél fogva minden egyes egyházaknak kell magukat 
tartaniok' (sz. Irenaeus.), bármelly államhatalom befolyása, 
vagy pártérdek által hagyná magát az egyház közönséges 
ügyeinek vezetésében igazgattatni." S ámbátor a romai pá-
pák ezen világi uralkodása, épen ez által vallásos, és szen-
tebb jellemet ölt, mégis : „ez nem akadály benne, hogy mind-
azt teljesen eszközölje , mi a népek ideigleni jóllétére szüksé-
ges ; mint ezt a pápák világi uralkodásának története, száza-
dok hosszú során át ellenmondhatlanul bizonyítja." Azonban 
az egyház ellenségei, épen azért, mivel ezt az egyház javára 
szolgálónak lát ták, mindenkor és mindenkép igyekeztek ez 
állam megbuktatásán : mit illetőleg azonban „istentelen kísér-
leteik előbb-utóbb kudarczot vallottak ; Isten a maga egyhá-
zát mindenkor oltalmazván. Az egész világ tudja", folytatja a 
sz. atya, „mint igyekeznek szomorú napjainkban, a kath. egy-
ház- és apostoli széknek legelkeseredettebb ellenségei, ,kik 
utálatosak lettek az ő törekedéseikben, és képmutatólag ha-
zugságot szólnak' (Zsolt. 13. I. Tim. 4 , 2.), ez apostoli széket 
világi uralkodásától megfosztani, minden isteni s emberi törvé-
nyeket lábbal tapodva ; még pedig nem is, mint ezelőtt történni 
szokott, nyilt erőszak és fegyveres megtámadás, hanem szint-
olly hamis, mint veszedelmes elvek segélyével, mellyeket ők 
legnagyobb ravaszsággal közvélemény gyanánt hoznak forga-
lomba, s a tőlök gonoszul előidézett népmozgalmak által." A 
törvényes fejedelmek elleni lázadást hirdető eme „szintolly 
gonosz, mint ravasz ellenfelek, midőn nem csak az egyház 
világi uralmát támadják meg ellenségesen, hanem annak tisz-
teletre méltó tekintélyét is megvetik : e fölött még olly szem-
telenségre is vetemednek , hogy a világ előtt folytonosan ki-
dicsérve emelik ki ugyanezen egyház iránt viseltető tisztele-
töket és hódolatukat; minél különösen mély sajnálatra méltó, 
hogy egy illy vétkes eljárás becstelensége azok egyikét is éri, 
kiknek, mint a kath. egyház fiainak, tekintélyöket, mellyel 
az alájok rendelt népek fölött felruháztattak, az ő oltalmazá-
sára, s védelmeül kellene használniok. E ravasz és rosszaka-
ratú törekvésekben, mellyek fölött mi hangosan emeljük föl 
panaszkiáltásunkat, főleg a s a r d i n i a i kormány vesz részt ; 
mellyről már régtől tudatik, milly nagy és sajnálatra méltó 
veszteségeket és károkat okozott legyen az egyháznak, s az ő 
jogai- és szolgáinak, a nevezett királyságban : mi fölött mi már 
az 1855-dik évi jan. 22-én tartott consistoriumi allocutioban 
élénken panaszolkodtunk." (Vége köv.) 

— Az ágostai ,Allg. Zeit.'-nak Romából, mart. 28-diká-
ról irják , hogy ő szentsége a ,lauretana congregatio'-hoz in-
tézett iratában azon sajnos körülmény felől tesz bizonyságot, 



miszerint a loretoi szentély föntartása évek óta, csak kölcsön-
vett összegekkel fedeztetik : miért is a folyvást növekedő de-
ficit kiegyenlitése véget t , a loretoi káptalannak némelly jö-
vedelmei szükségkép megszoritandók lesznek. „Az egykor olly 
liires kincstár", teszi hozzá a levelező, „egy szép tágas te-
rem , mellynek falai most is diszes szekrényekkel ékeskednek, 
tudvalevőleg a francziák által egészen kiüríttetett ; mint ezt 
a még most is élők közül többen saját szemeikkel látták. Az 
arany- és ezüsttel csaknem alig gondoltak : mert a drágakövek 
bőségében voltak. Máig sem tudják megfogni, hogy miért nem 
vitették biztos helyre a kincset az akkori káptalanbeliek. Ta-
lán azt hit ték, hogy a francziák, kik Parisban egy nyilvános 
kéjhölgyet az ész istennője gyanánt hordoztak körül, a lore-
toi Madonna iránt kellő tisztelettel fognak viseltetni ? A kincs-
tárban támadt hézag ez idő óta soha sem töltethetett be ; sőt 
inkább a későbbi pénzügyi zavarok mind ez időtől fogva kez-
dődtek." 

FRANCZIAORSZÁGr. A franczia kormány követke-
zetesen halad előre : intézkedik, hogy a pápai breve ki 
ne hirdettethessék, és a kath. lapokat elnyomja. A ,L'Ami 
de la Religion' is második intést kapott Pedig e lap nem 
osztozott a ,L'Univers' ugy nevezett ,túlbuzgóságában.' Sőt 
azt néha még megrovandónak is hitte. Mint a ,L'Uni-
vers'-nek is volt ollykor panasza ellene. (Még legközelébb 
i s , aprilhó 6-diki számában, a ,Le Monde' kikél a ,L'Ami 
de la Religion'-nakegy s z a b a d e l v ű nyilatkozata ellen.) 
Az elnyomatás veszélyének a ,l'Ami' az által tette magát ki, 
mivel, a nem tulbuzgók állitása szerint, a franczia ,concor-
datum'-ot megtámadta (?). S igy még III. Napoleon kormá-
nya talán ,ultramontán' is lesz a nem eléggé ,clericalis' lap 
irányában ? Talán még ő védi Romát ? Lehet, hogy az illy la-
pok után indulni szokott olvasók, ezt is elhiszik a franczia 
kormány példás katholikusságáról. Pedig nem ugy áll a 
dolog. Az egészben egy kis elhallgatás van, melly csalásnak 
is megjárja; főleg mikor szólani, olly elengedhetlen kötelesség 
volna : nehogy a kevésbbé értesült olvasók tévedésbe vitesse-
nek. Azt kellett volna tudnillik velők tudatni, hogy a ,L'Ami 
de la Religion' nem a concordatum, hanem az ugy nevezett 
organicus czikkek (Articles organiques) ellen tet t kifogást; 
mellyek elsejét, az excommunicatioi breve hatásának kiját-
szására, a ,Moniteur' akkép idézi, minta ,Concordatum' kiegé-
szitő részét: holott igen jól tudja , legalább tudnia kell, hogy 
ez nem alkatrésze az egyházi s világi hatalom közti közös 
egyezkedésnek, hanem az egyházat mellőző, s leigázó napo-
leoni önkény kifolyása ; melly ellen a pápa ünnepélyes óvást 
t e t t , mellyet kötelezőül soha sem ismert el , s mellynek hó-
dolni annyi, mint az anyaszentegyház iránt hitszegő-, s áru-
lóvá lenni. Ezt ama beszédes lapok mind nem hozzák föl : pe-
dig illyesmire ugyancsak elegendő térrel bírnának. Ok nincse-
nek a hely szűkében : hanem ezt inkább az igazság és való 
elleplezésére szánt czikkek számára tartják fön. A pápa tudta, 
s beleegyezése nélkül a concordatumhoz csatolt eme czikkek-
ről (ámbátor azokkal e g y s z e r r e lőnek kihirdetve) VII. 
Pius, az 1802-dik évi maj. 24-én tartott titkos consistorium-
ban már akkép tesz emlitést, mint a mellyek részérőli minden 
befolyás nélkül, s az egyházi fegyelem ellenére készíttettek. 
A Cacault, és Portalis közti levelezéseket ez ügyre vonatkozó-
lag idézi Artaud de Montor VII. Pius életiratában, mint Consal-

vibibornok diplomaticusjegyzékét is; mígnem Caprara bibor-
nok 1803-ban, aug. 18-án, mint sz.-széki követ, Talleyrand kül-
ügyi ministerhez intézett tiltakozásában, a sz. atya nevében, ez 
articulusok ellen ünnepélyes óvást tett. A ki tudja, miszerint az 
egyházi fegyelem ellenére, a sz.-szék tudta s beegyezése nél-
kül hozott önkényes rendeletek, egyházilag nem kötelezhet-
nek semmi katholikust : az csak a legkárhozatosabb vakme-
rőséggel hivatkozhatik azokra, mint concordatumi czikkekre. 
Még csak pár év előtt is, magában Parisban nyomott egy-
házjogi munkák irói nyilvánították, miszerint : „Ezen articu-
lusok jogilag s e m m i s e k az egyház szemében ; azok tekin-
télyét megtámadok ; és e kánon elleni rendeletekre ki sem hi-
vatkozhatik a nélkül, hogy magát részesévé ne tegye az egy-
házi hatalom bitorlása, és egyházárulás bűnének." (Migne, 
Encycl. Theolog. Tom. IX. Paris , 1844.' 203. 1.) És most 
IX. Pius brevéjének érvénytelenítésére, minden lap egész pa-
thossal idézi ! Természetesen, egészen egyháziasnak, leg-
alább szabadelvűnek találván e rendeletet még azon protes-
táns szerkesztők is , kik aligha nagy helyesléssel fogadnák, s 
hagynák magukra alkalmaztatni u g y a n e z e n (mert ugyan-
azon I. Napoleon által, ugyanakkor kihirdetett),articles orga-
niques' rendeleteit a protestáns felekezeteket illetőleg ; neve-
zetesen azt, hogy : ,semmi külföldi születésű egyén sem végez-
het bármilly egyházi functiót a protestánsoknál (art. 1.) ; semmi 
dogmaticus, vagy tanítási határozatot nem tehetnek közzé, mi-
előtt a kormány beleegyezését megnyernék (art. 4.) ; minden 
prot. főiskola, és papnevelő-intézet tanítóit az első consul ne-
vezi ki (art. 11.); senki sem lehet lelkész, ki nem az állami 
prot. tanitó-intézetekben nyerte kiképeztetését' (art. 12.) ; a 
consistoriumok egészen kormányilag rendeztetnek (art. 15— 
28.) ; mint a zsinatok is (art. 29. s köv.) ; a lelkipásztorok, a 
consistorium által kijelöltetve, a kormány által neveztetnek 
ki , kivétel nélkül (art. 26.), stb. De természetesen a kath. 
egyház elnyomására hozott legönkényesebb rendeletek is di-
cséretre méltókul találtatnak ugyanazok által, kik az idézett 
rendszabályok századik részét is zsarnoki önkény, és jogtalan 
beavatkozás nevével szeretik bélyegezni, ha azok rájok is al-
kalmaztatnak. Pedig a prot. egyházak a világi fejedelmekben 
egyházuk fe jé t , és igy a legilletékesebb elöljárót, püspököt, 
egyházfőt lá t ják: mig a kath. elvek szerint az egyház egé-
szen független e tekintetben. 

— A kath. sajtónak ezen leigázása miatt , az egyházi 
lapok, maga a ,Le Monde' is , arra kárhoztatvák, hogy a ca-
tholicismusra, s egyházi viszonyokra vonatkozó leglényege-
sebb események felől is mélyen hallgassanak ; és csak távolról 
érintsék az egész világot foglalkoztató égető kérdéseket, mel-
lyekről szólani épen az ő , s csak is az ő hivatásuk volna. Az 
e g y h á z i lapoknak meg kell vele elégedniek, hogy az egyházi 
legfontosabb ügyekről annyit, és akkép szóljanak, a mennyit, 
és a mint a politikai lapok szólani engednek; minthogy az 
ezekbőli kivonatok közlésére szorítkozik egész hatáskörük és 
sajtószabadságuk. A pápai brevét nem szabad közölniek: mert 
még nem jelent meg a ,Moniteur'-ben ; s ha meg fog jelenni, 
kétségkívül olly jegyzetek kíséretében látand világot, mellye-
ket kath. lapok nem tehetnek magukéivá. A ,Constitutionnel' 
máris azt nyilvánítja róla, hogy: „Ez, tulajdonképen szólva, 
nem is vallási kiközösítés, a hivők közös atyja által egy kath. 
fejedelem ellen intézve; hanem inkább p o l i t i k a i t i l t a-
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k o z á s , a romai államok világi uralkodójának részéről." Es 
igy a pápai breve nem is egyházi okmány ; a kiközösítés nem 
vallási tény : következőleg arról szólani nem is tartozhatik a 
jclericalis' lapokra. Az egész csak a diplomatiát illeti ! Igy le-
het napjainkban az egyház-, és vallással hivatalosan gúnyt 
iizni Francziaországban. — Mig egy része a hitetlen sajtónak 
épen azért nem tartja az excommunicatiót f é l e l m e s n e k , 
mivel az c s a k a lelki javakra vonatkozik, s csak a lélek örök 
üdvét tartja szem előtt a pápa (mellyel a hitetlen mit sem tö-
rődik), ellenben a földi javakat, birtokot és tekintélyt (melly 
pedig egyedül bir az egyházat üldözők előtt értékkel) legke-
vésbbé sem veszélyezteti : addig a ,Constitutionnel' épen egy-
házi, s vallási jellemét tagadja el a pápai brevének! Mi tehát 
az, a mitől ugy félnek , hogy még nyilvánítani sem merik : ha 
sem politikai, sem vallási tekintetben nem bir különös jelen-
tőséggel ? Ismét : ,mentita est iniquitas sibi.' 

— Mig azonban a v a l ó d i pápai brevét, és az excom-
municatio hiteles szövegét közölni vonakodnak, s közöltetni 
nem engedik, addig a hitelességgel nem biró költötteket 
egész buzgósággal terjesztik ott is, nálunk is, az egyházat 
tekintélyétől minden áron megfosztani törekvő orgánjai a,fel-
világosodásnak.' Az egész világot befutotta (magyarul is ol-
vasható volt a ,Magyar Sajtó' 79-dik számában !) egy, a,Siècle' 
által először, utána pedig a ,L' Opinion nationale', s több libe-
rális lapok által is közlött, állítólag ,pápai okirat', „melly" (a 
M. Sajtó szerint) „a középkorban annyira rettegett fegyverré 
tette azt" (t. i. az excommunicatiot) „a pápák kezében. Akkor" 
(tehát a középkorban) „következőleg szólott az..." Es itt 
egész terjedelmében közöltetik egy kiátkozási formula; melly 
állítólag a középkorban ,a pápák' által használtatott. S lia az 
ezt közlő lapok szerkesztői felhivatnának (mint a bécsi ,Volks-
freund' által a ,Wanderer' föl is hivatott), annak nyilvánítá-
sára , hogy minő kútfőből meritették e formula szövegét, s 
„valóban igaz-e, hogy a pápák illyen kiátkozási formulát 
használtak valaha": bizonyosan szintazzal felelnének, a mivel 
a ,Wanderer', tudnillik a hallgatással ; mi ugyan mindig jobb 
a gorombaságnál, mire a ,Volksfreund' számolni látszott : de 
még sem elegendő. Később ugyan nyomába jöttek Parisban, 
hogy egy illy formula csakugyan létezik bizonyos franczia gyűj-
teményben (Dom Bouquetnél, Tom. IV. p. 610. Baluze által is 
emlitve a Capitularekban. T. II. col. 663.): de az egész csak mint 
régiség, különösségül őriztetett meg, egy vendômei kézirat, 
és 11-dik századbeli sacramentarium után; mert e formula 
sem nem romai, mivel az egy még barbár nép számára készít-
tetett és használtatott Francziaországban ; sem nem pápai, 
hanem püspöki tekintélylyel lőn kihirdetve, s csak egyes me-
gyékben lehetett használatban : hol a sokszor nem egészen 
egyházias miveltségü, néha nem is kath. érzelmű főpapok, 
durva, s erőszakos hiveikre csak illy eszközök által véltek 
hathatni. Miért is az illy formulákat Roma soha sem helyeselte, 
sem meg nem erősitette, vagy épen használta. A középkori 
régiségek tárából kikeresett emez okmány helyett , sokkal 
könnyebben föllelhették volna a kath. egyház ama hü (!) fiai 
az egyedül hiteles gyűjteményekben, a romai ,Pontificale-', 
s Bullariumokban azon , kétségtelenül pápai kiközösitő okira-

tokat, mellyekhez a legújabb is hasonlit; ámbátor egészen 
csak ugy nem egyez velők, mint a polgári törvényszékek Ítéletei 
nem azonosak minden egyes esetben, hanem az idők-, szemé-
lyek-, és körülményekhez alkalmazvák. 

— Parisban mart. 28-dikán, az imént még vád alá 
helyezett Orleans: püspök, Dupanloup ur (kiből némelly la-
pok érseket csinálnak, mint a pápai kamarás Merode gróf-
ból cardinalist), legalább is 10,000-re tehető hallgatóság 
előtt prédikált egykori plébánia - templomában (St.-Roch). 
Még a templomhoz vezető utczák is tömve valának emberek-
kel , kik ott a templomba-juthatás hiu reményében várakoz-
tak. — H u e atya, a chinai s tibeti utazásairól Europaszerte 
nevezetes missionarius, elhunyt. A buzgó lazarista szerzetes 
még 1838-dik elején utazott el Chinába, sz. hitünk terjeszté-
sét tűzve ki magának czélul ; s folytatandó azon müvet, melly-
ért olly sokan ontották véröket, és mellyért elődje is Per-
boyre atya, vértanúi halált szenvedett. Több évi megbecsül-
hetlen érdemű fáradozásai közé tartozik különösen egész 
China- és Tibetnek, a már korábban elhunyt G ä b e t atya 
társaságában, többszöri beutazása : kivel együtt adá ki ,L' em-
pir Chinois', és ,Souvenirs d 'un voyage dans la Tartarie et le 
Thibet' czimii utazásleirási munkáit is. Az előbbi különö-
sen olly hirre tőn szert, hogy maga az angol forditás , 22-dik 
kiadásra lőn nem rég érdemesitve. Hónába 1852-ben tért 
vissza... Gäbet atya, szinte odatet t útjában, halt meg Brazilia 
partjain : a forró égöv alatt találva sirját a szegény téritő, 
kit a halál Tibet jéghegyein annyiszor készült elragadni ! 
Hue 'azóta irodalmi munkákkal volt elfoglalva. Élete valóban 
vándorlás volt e siralom völgyében, mellynek legnagyobb 
részét beutazta. — Hue atyának halála felől szót téve, nem 
lehet nem, pár szóval legalább, a Francziaországban jobb 
szelleművé lett irodalom körül, kath. irányú munkái által nagy 
érdemeket szerzett W a l s h algrófról is megemlékezni : ki e 
földi vándorlást szinte fölcserélte az örökkévalósággal, mely-
lyel olly örömest foglalkozott gondolatiban, Írásaiban, és tettleg. 

— Az ,Oesterr. Volksfreund' 83-dik számának mellék-
letében, mons. Dupanloup orleansi püspöknek törvényszék 
előtt mondott védelmi szónoklatát, kézirat után forditva, 
egész terjedelmében adja. Csak sajnálnunk lehet, hogy nem 
bírunk szintannyi térrel, mint a bécsi lap, a nevezetes beszéd-
nek magyarul is közölhetése végett : ámbátor nem mondunk 
le a szándékról, ezt, habár később is, teljesitni. 

k e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ö szentsége részére : 
Szombathelyről St. J . j . ap. ur, következő jeligével : „Tiszteljed a tyá-

dat (,Romanum Pontificem omnium Christianorum Patrem.' Cone. 
Flor.), és anyádat (,Romana Ecclesia , utpote mater universorum 
Christi fidelium.' Conc. Lat. IV.), hogy hosszú életii légy a földön, 
mellyet a te Urad Istened ád tenéked" . . 30 f r t a. é. 

Endrődről, a következő jelmondattal: ,Haereditas 
nostra versa est ad alienos. Inimici eius terram 
lingent', nt. S c h i e f n e r Ede , endrődi plé-
bános ur . . . . . . . 1 darab m. arany. 

Nt. M i k ó Miklós, gyomai lelkész ur . . 3 f r t a. é. 
„ L i s z t Imre, endrődi káplán ur . . 2 „ „ „ 
„ D o g 1 u c z Sándor, endrődi káplán ur . 2 „ „ „ 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : A megszentelt vasárnap — A pápai fe-
jedelmiség és birtok. III. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Ma-
gyarországból, Austria-, Olasz-, Német-, Francziaország-
és Amerikából. — Irodalom. 

A megszentelt vasárnap. 
A vasárnap megülésének czélja és lényege: meg-

szűnni a szolgai munkától ; hogy ráérjünk, Istennek, 
és lelkünk üdvének háborítatlanul szolgálni; mire 
az egyház anyailag h iv , és hathatós eszközeivel se-
gít is bennünket. Vagyis határozottabban szólva : 
éltünk is, az idő is Isten ingyenvaló kegyelme lévén, 
a ker. rendszer értelmében mindkettőnek legalább 
egy részét, naponkint a religio gyakorlatára kellene 
fordítanunk: annál is inkább, mert honol szivünk 
mélyében egy sz. érzet, melly, ha csak a bün mámo-
rában el nem altat juk, ellenállhatlanul ösztönöz, az 
Istent szüntelen keresni, és benne gyönyörködni. . . 
Mindazáltal, hogy az álmos és közönyös kereszté-
nyek is fölserkenjenek, a törvény tisztelői pedig 
buzduljanak a vallás gyakorlatábani tökélyesbülésre, 
a Szentlélek által vezérelt anyaszentegyház bizonyos 
napokat rendelt;olly sziv- és lélekre-hatókká alakít-
ván azokat szellemének szépsége- és bölcseségével, 
hogy általuk, és bennök ama kitűzött fönséges czél 
biztosan eléressék. 

E végből vasárnapon megszűnik minden, mi a 
lélekre, az ő égihonához való fölszárnyalásában gá-
tolólag, vagy csak lankasztólag is hat , azt e világ-
hoz nyűgözvén ; jelesen a világ ügyeire szegezett, 
azokban szüntelen elfoglalt, és elszórakozott gond, s 
a testet fárasztó, és kizsaroló szolgai munka. Mert a 
kimerült test tompitólag nehezül a lélekre is; annak 
elgyengülése , és elaljasodása hasonló fokozattal át-
csap elválhatlan házastársára, a lélekre is. A sziv, 
kiszabadulván a szent szünetelés által szoritó bilin-
cseiből, és saját üdítő elemében kezdvén lélekzeni, 
u j erővel érez föl most : kitágul, és öröme kiárad az 
ember egész valójára. A dolog komor maradványai, 
a tenyér salakja , s a köznapok szennyes foszlányai 
önként lemállanak az átszellemült munka-fiáról ; még 
a legszegényebb is ünnepi köntöst ölt most magára. 

Maga a levegő is vidámabb mosolygással látszik az 
egész természetet megeleveniteni. „Világosabbnak 
tetszik nekem ez a vasárnap", ugy mond sz. Ágos-
ton ; „mintha maguk a csillagok és elemek is örven-
denének" 1). 

Az igy fölhangolt sziv minden jó vágya egyért 
feszül még, hálája egyetlen tárgyáért , az Istenért ; 
és belső ösztönétől késztetve, az elérzékenyült ke-
resztény odahagyja házi tűzhelyét; s mint a ki biz-
tos czélt tűzött ki magának, a templom felé vált. 
Mint Mennyei, a lelkes költő énekli : 

„Tódul a buzgó népség 
Csinos köntösében ; 
Szive, lelke ott ragyog 
Szeme tükörében." 

S ime megnyílik előtte az anyaszentegyház magasz-
tos isteni-tisztelete; melly a magábaszállt, és hábo-
rítatlan lélek kegyeletének, eszmében, és érzelemben 
túláradó tápszert nyújt. 

„Sóvár kebellel jönnek, 
Mint méh a virágra; 
S szinmézet lelnek az Ur 
Kenetdus szavába'." 

Minden vasár- és ünnepnap más, meg más igazságot 
és történetet hirdet az üdvösség készlettárából. A 
s z ó n a k megadja, szertartásainak változó cselekvé-
nyeiben, vonzó, tartalomdus burokját : hogy az éven-
kint lefolyó ünnepkör teljes öszletét tüntesse elő az 
üdv tanainak ; mellyeknek közönkint változó főgon-
dolata, s ennek megható alakbani feltűnése, uj in-
gerrel nyomul a lélek benső redőibe, s foganatosan 
ragadja meg azt. A köz isteni-tisztelet órájában a lá-
tott példa, mint valamelly bűvös erővel fokozza föl 
az áhítat szellemét.... Az Istenre való gondolat uralg 
ekkor a kebel világa fölött: elnémitja az az indula-
tot , megszégyeníti a bünt , az erkölcsöt felbátoritja, 
irt csepegtet a sajgó szivbe, s a lelket a kegyesség-
re,engesztelődés-,és hivatása kötelmeinek teljesítésére 
hajlékonynyá teszi. Az i s t en i - t i s z t e l e t látható kife-
jezése a hit- és erkölcsi szabályok összegének. Egész 

J) ,Videtur mihi haec dies Dominica caeteris esse luci-
dior ; astra quoque et elementa laetari.' 
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sorát tünteti az föl a képleteknek, mellyekben min-
denki fáradság nélkül szemlélheti a tant , mellyet 
hinnie, s az életszabályokat, mellyeket követnie kell. 
Milly szivreható látvány ez az isteni-tisztelet, a mint 
azt a hivek gyülekezete közösen megüli! A hivő 
község minden egyes tag ja , honn hagyván földi ér-
zelmeit, egy fensőbb gondolattól ösztönöztetve, a 
templomba siet: ott egy családba összeolvadandó. 
Már minél számosabban gyűlnek e család tagjai az 
oltár körül össze, áhítatuk annál nagyobb buzga-
lomra hangol andj a minden egyes résztvevő kebelét. 
Akkép melegszik itt meg egyik jó sziv a másiktól, 
mint egyik láng fellobbantja a másikat. A sz. m i s e -
á l d o z a t , végtelen becsével, itt a községi hivek egye-
temeért mutattatik be az egyház fölkent szolgája ál-
tal az irgalom Istenének. „I t t , mint egy szellemdus 
iró mondja, a község angyalai körülállják a sz. ál-
dozó-asztalt, s esedeznek a községért, mellynek ol-
talmára rendeltetvék Istentől." Tertulliánnal szólva : 
„Valamennyien egyesülünk e helyen Isten körül, 
imánkat fölajánlandók ; s egyesülésünkkel mintegy 
hadsereget képezünk, melly Istenen, neki tetsző, 
erőszakot vesz." Föllelkesült imánk túlszárnyal a sze-
reret szárnyain a templom falain , a nyavalyák fáj-
dalmas ágyán , s a börtönök sötét üregében sinylő-
dőkhez; sőt még a túlvilág szenvedő lelkeihez is: és 
a sz. mise által megerősödött könyörgéseink nekik a 
könnyebbülés és vigasz balzsamát hozzák meg sajgó 
epedéseikben. 

Minden hang itt, a templomban, meggyőzi az ép 
szivü keresztényt arról, hogy ez valóban az Ur há-
za, s az ég kapuja! 

Hogy pedig méltatlan voltának érzetében ne 
remegjen, az örök igazság és szentség színe előtt szi-
vét kiönteni, önmaga siet nyilt karokkal eléje, lel-
kesíti őt , és vezérli igéjével : miszerint el ne tánto-
rodjék , hanem biztos léptekkel haladjon az igaz ös-
vényen; bátorít ja, hogy a mi fájdalom, remény, 
vagy óhajtás serked szive fenekén, azt gyermeki bi-
zalommal tárja föl kegyelme királyi székénél 
Azonban 

Egyszerre lecsillapszik, és elhal minden emberi 
nesz; túlvilági csend uralg az egész templomban: 
mert ime a Magasságbeli leszáll dicsősége fényhoná-
ból közel van hozzánk köztünk van ; bámu-
landó jelenlétének malasztos szelleme tölti meg az 
egész sz. hajlékot! És bűnös öntudatában porba bo-
rul minden lélek; s csak az elfojtódott sziv zokog, 
sóhajt , és hálálkodik: mert „az Isten fia újra testté 
lett , és ismét áldozatul öleti meg magát érettünk, a 

mi bűneinkért " A legmegragadóbb jelenet, a sz. 
mise legimádandóbb titkát ünnepli a hivők gyü-
lekezete ! 

E sz.-mise a legészszerübb isteni-tisztelet: a 
legszellemibb, és legtökéletesebb imádás ; legméltóbb 
hálaadás a nyert malasztokért; leghathatósabb ké-
rés minden , még a legfőbb javakért is ; Isten előtt a 
legkedvesb engesztelés minden, még a legsúlyosabb 
vétkekért is ; leghathatósabb szer saját , és ker. tár-
saink megengesztelésére; legdúsabb vigasztalás for-
rása a megholtak számára. S a ki e csudahatásokat 
mind eszközli, az Krisztus Jézus , a mi áldozatunk 
és közbenjárónk Istennél! Azon perczben tehát, mi-
dőn 0 isteni fölségét csudálatosan a kenyér színébe 
rej t i , egyesüljünk vele lélekben, s ajánljuk föl ma-
gunkat az Urnák az imádás, a töredelem, hála és kö-
nyörgés áldozatául ; fogadván, hogy isteni akaratát 
mindenekben íxui készséggel teljesíteni fogjuk. Meg 
lehetünk róla győződve, hogy nincs semmiféle gya-
korlása akár az ajtatosságnak, akár az áldozatnak, 
mi nekünk annyi kegyelmet volna képes szerezni, 
mint a mennyit eszközöl a sz.-mise, Isten saját ren-
delése szerint. Ez sarka, és középpontja a vasárnapi 
isteni-tiszteletnek, melly annak fényt , erőt és hat-
hatósságot kölcsönöz. 

Egyébiránt , hogy ezen isteni-tiszteletben való 
részvétünk áldása teljes legyen, lemosván a bűnbá-
nat szentségének izsópjával lelkűnkről a dologtevő 
napokon ráragadt bünszennyet, serénykedjünk az 
oltáron feláldoztatott Isten-fiát, üdvünk egyetlen zá-
logát, az Oltári-szentség színében szivünkbe is zárni, 
s vele igy legbensőbben egyesülni, miszerint a mit 
e napon teendők vagyunk , az a bennünk működő 
malaszt ereje által, a malaszt bőséges gyümölcsét is 
megteremje. Minél nagyobb az ünnep, mond sz. Leo 
pápa, annál tisztábban, és szebben kel l , hogy jelen-
jék meg annál lelkünk is. Mindenki méltányosnak 
tartja, hogy ünnepnapokon a hivek szebb ruhát öltse-
nek magukra, s az oltár ékessége választékosabban, az 
Isten háza diszesebben tűnjék ki. Hát Isten belső 
temploma, a mi szivünk , ne jelenjék-e meg tisztáb-
ban, szebben, és ékesebben: hogv ne csak külsőleg, 
hanem bensőleg is, a lélek szentélyében, a nap ünne-
pét méltókép megtartsuk ? 

Hogy ez ünnep délutáni része is illően meg-. 
szenteltessék , az anyaszentegyház akkép rendezte el 
a délesti ajtatosságot, hogy az, alakjával és tartal-
mával, u j tért nyisson a sziv épületeskedésének. A hi-
vek már a Szentháromság fölségét, már az Isten-anyja 
erényeit magasztalandók, leborulnak litánia alatt a 
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szentek szentje előtt az Oltári-szentségben ; és bűneik 
bocsánatáért, valamint a Mindenható áldásáért a nap 
alkonyán, egy fohászba összeolvadt énekeik zenge-
delmeivel könyörögnek. 

A vasárnapból még fönlevő órák az egyház pa-
rancsának szellemében , a körülményekhez képest, 
istenes könyvek olvasására, sz. elmélkedésre, a csa-
lád valláserkölcsi állapotának kiépítésére, az atyafi-
ságos szeretet érzelmeinek kicserélésére, s öregbíté-
sére, a religio müveinek gyakorlására, szóval, a ben-
nünk lakozó hit lelkének ollyatén kifejtése- és tett-
legesitésére fordítandók, hogy a lefolyt hét mulasz-
tásait helyrehozni, a jövőnek netaláni fogyatko-
zásaiért pedig a lehetségig, hogy ugy mondjam, 
előlegezni, jó szellemünk buzgalma szerint serény-
kedjünk. — 

A pápai fejedelmiség és birtok. 
ín, 

I. Fridrik császár, a rőt-szakállu (Aenobarbus, 
Barbarossa) világuralomra vágyott. A világuralom 
pedig ,Roma' nevével, melly a pápai birtokban lé-
tezik , összeforrottnak látszván, a pápai birtokot és 
Romát császári birtok- és fővárosul nézte ki magá-
nak ; a fejedelmi pápát pedig eszközül arra , hogy 
vele czélját elérje: vagyis , mint magát kifejezte, 
.hova a császár kardja ér , oda kell a pápa átkának 
is érnie ' Czélját azonban , uralkodásának hosszú 
ideje alat t (1152 —1190-ig) sem vihette ki; mert III. 
Jenő, IV. Adorján, és főleg III. Sándor pápákban 
olly független lelkületű egyház-fejedelmekre talált, 
minők sz. Péter székén minden században számosan 
ültek. A rőt-szakállu ugyan minden követ megmoz-
gatot t ; majd hősies, majd nemtelen eszközökhez 
nyúlván: a törvényes pápákat letette, s ellenpápákat 
nevezett ki , különféle szövetséges társakat hajhá-
szott és talált, s velők együtt élet-halálra harczolt... 
De mind haszontalan! A város, mellyből Nagy-Con-
stantin kivonult, azt gondviseletileg a pápa székéül 
hagyván; a birtok, mellyet Nagy-Károly a pápa-
ságnak visszafoglalt, visszaadott és biztosított: gond-
viseleti fejedelmiséggé vált, mint maradand is. Egy-
két , sőt 70 esztendő is, csak kivétel e tekintetben, 
és nem szabály volt, és lesz. Valóban, a történelem 
mutat ja , hogy a pápai birtokba rontott rőt-szakál-
lu t , istentelen czélja, istentelenebb eszközei, s leg-
istentelenebb eljárása miat t , Isten a szemkápráz-
tató dicsőség tetőpontján hagyta el. Az egyház átok-
kal sujtá ő t , s az ezt kinevető császárt a világi 

s egyházi választó-fejedelmek elhagyták; az olasz 
városok a császár ellen, és a pápa mellett fölkeltek : s 
midőn a rőt-szakállu 1175-ben ötöd izben Olaszor-
szágba indult , ott a császár utolsó futása óta (1168-
ban tudnillik németei közt kiütött a pestis ; és maga 
is a felzendült lombardok által, ha más ágyába nem 
fekszik, megöletett volna), az ügyek állása nagyon 
megváltozott. A mailandiak, mint Fleury (Tom. 18. 
p. 2.) irja : „die 4-a Junii, Friderici exercitum adorti 
sunt, et multum humani sangvinis fusum. Imperator, 
equo, cui loricatus insidebat, confosso, diu, omnium 
oculis ereptus, in praelio extinctus credebatur." Meg 
is öletett, vagy elfogatott volna, ha holttetemek alá 
nem rejtőzik. E vereség után sietett a császár a pá-
pával kibékülni ; s követeket küldött Anagniba a pápá-
hoz : „Legati Imperatoris, ipsius nomine, datis literis 
promiserunt: Imperatorem, Papae Praefecturam 
Romae, et Comitissae Mathildis ditiones redditurum", 
stb. Ennek következtében, miután a császár az átok 
alól fölmentetett, a béke Velenczében létre jött 1177-
dik évben : hol midőn a császár önkényesen láb-
csókra s ietet t j j , a pápa őt felemelte, s a nép öröm-
könyei közt megcsókolta. Fridrik elismerte III. Sán-
dort törvényszerű pápául, s lemondott az ellenpápá-
ról 2) ; a pápa pedig Romába, hova visszatérni a kö-
vetség által tisztelettel kéretett , 1178-ik évi mart. 
12-én, nagy ünnepélylyel vonult be ; miután elha-
tároztatott, hogy : „Senatores cum eligerentur, fidem, 
et homagium Papae praestarent; Romani, Eccle-
siae S. Petri iura regalia, quae occupaverant, resti-
tuèrent." (Fleur. T. 18. p. 60.) Rőt-szakállu I. Frid-
rik elég ildomos vol t , a nyomorok által kijózanítva, 
gonosz útjáról visszatérni, a pápával kibékülni, s 
birtokát többé nem bántani. ,Et nunc Reges intelli-
gite; erudimini, qui iudicatis terram.' (Zsolt. 2, 10.) 

II. Fridriket , az elsőnek unokáját, s VI. Henrik 
fiát (mindannyian világuralomra vágyó Hohenstau-

x*) Vas is (Hist. Eccl. Pes t , 1828. p. 72.) megjegyzé, 
hogy a~kritika előtt nem áll meg azon , a pápák elleni gyűlö-
let ébresztése végett annyiszor emlegetett körülmény, mintha 
a földre borult császárra lépett volna a pápa, s a 90-ik zsol-
tár szavaival: „Super aspidem et basiliscum anbulabis, et 
conculcabis leonem et draconem', ipsi insultaverit ; Imperátori 
autem dicenti: ,non tibi, sed Petro', responderit: ,et mihi, 
et Petro." 

2) Purpura Pannonica. Cassoviae, 1745. 1—4 1. szerint 
a III. Callist nevü ellenpápa, magyar születésü, és szerémi 
apát vol t , Joannes de Struma, Golyvási János ; kit IV. Vi-
ctor ellenpápa, tusculani bibornoknak nevezett ki. Megtérése 
után pedig, a szelid III. Sándor pápa beneventi érseknek 
nevezé ki. 
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fenek; kik Olaszországra, s ebben a pápai birtok- és 
Romára törtek, de gondviseletileg meg is buktak), 
III. Incze pápa, IV. Otto császár ellen oltalmába vet-
te, s III. Honor 1220-dik évben császárrá is koro-
názta : de ő vallástalan lelkületét követve, szinte a 
pápai birtokra tört , a helyet t , hogy koronázásakor 
tett fogadása szerint, a Szent-földre ment volna, en-
nek felszabadítása végett. Fridrik a császárpárti ghi-
bellinek, és pápákhoz hajló guelfek közti egyenet-
lenségeket egészen a borzasztóságokig élesztette; s 
IX. Gergely pápa ellen a Frangipani családot fel-
bujtogatván , a pápa a Romában kiütött forradalom 
elől kénytelen volt menekülni. He a csakhamar rá 
kiütött pestis és éhség, mint isteni büntetések miatt 
megrémült néptől, két év után visszahivatva, 1230-
dik évben tisztelettel fogadtatott. A császár azonban 
a pápai birtokot, a békekötések daczára és megsze-
gésével is pusztította, és kegyetlensége felől hires 
vezére, a zsarnok Ezzelino által is pusztíttatta. Po-
gányszerü elvei s élvei, a saracen tanácsosok-, és 
udvari hölgyekkeli társalgása, a guelfek és pápá-
hoz szító püspökök iránti zsarnoksága ismeretesbek, 
sem hogy felhozandókul kellene néznünk. E bűnei 
miatt ismételve megintetvén, de nem javulván, ismé-
telve átok alá vettetett. Mint illyen elvégre a Szent-
földre utazott, s az özvegy Jolanta, Jerusalem király-
nője kezének bírásával, kezeit a királyságra tevé, s 
annak koronáját önmaga tette fejére: minthogy azt 
az átok alatt levő császár fejére ki sem bátorkodott 
föltenni. Fridrik a saracenekkel egy keresztényelle-
nes békére lépett; s mig a Szent-föld birtokáért a 
többi keresztény fejedelmek és népek elvérzének, ő 
az egyptomi és damascusi zultánokkal is keresztény-
ellenesen egyezkedett. II. Fridrik jellemét és gőgös 
czélzatait Roma irányában , mint füstbe ment jósla-
tait is , mélyen bélyegzik a IX. Gergely pápa szo-
báiba becsempésztetett ama versei is: 

„Roma diu titubans, variis erroribus acta, 
Totius mundi desinet esse Caput. 

Fata docent, stellaeque monent, aviumque volatus, 
Totius mundi malleus unus erit." 

Mire a pápa ezekkel válaszolt (Graveson, Hist. Eccl. 
ad Saec. 14. edit. 1756. p. 71.): 

„Fama refert, Scriptura docet, peccata loquuntur, 
Quod tua vita brevis, poena perennis erit." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi aprillió 2-ikán kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, a diakovári székes-káptalannál R a d i e Gáspár 
vinkovcei plébánost székes-egyházi főesperessé , A n d r i c Jeromos 

ottoki plébánost pedig öregebb mesterkanonokká méltóztatott legke-
gyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

ESZTERGOM, sz. György hava 11-én. Elmúlt a böjti 
szent idő, elhangzott már az örvendetes alleluja is ; és mi 
egyebet mondjunk rólok, mint hogy vajha ugy éltük át lé-
gyen az elsőt, miszerint egykor vigan énekelhessük menny-
ben a másodikat! A böjti időszak sal. sz. Ferencz szerint a 
lelki élet ősze : ekkor kell csűrökbe gyüjtenünk, az éléskam-
rákat megtöltenünk, és átalában ugy élnünk, mintha soha 
több böjti időt nem érnénk. Engedje a kegyelmek Istene, 
hogy a h á r o m i s k o l a t á r s által tartott lelkes sz. beszé-
dek a jók- és rosszakra nézve egyaránt megtermették legyen 
gyümölcsüket ! A nagy-héti lélekemelő és szivrázó szertartá-
sokat szokás szerint az idén is ő főmagassága tartá : megszen-
telé az olajokat, megmosá a szegények lábait, nagyszomba-
ton elzengé az alleluját, vasárnap pedig, szent-mise után el-
mondá a püspökségének ideje alatt most már 33-ik húsvéti 
sz. beszédet; mellyben alkalmat vőn magának szentséges 
atyánkról bővebben szólni.— Sz. Péter utódja számára egyre 
folynak főmegyénkben az adakozások és aláirások, melly 
utóbbiak eddig a 25,000-et meghaladják. A mi pedig az ada-
kozásokat illeti, az eddig begyült összeg maga sem megve-
tendő, és még többre is nyújt reményt. Az adakozók közt 
első helyen áll ő főmagassága 2014 a. é. frt tal és 58 krral. 
(Vége köv.) 

VACZ. Mivel az itteni siket-néma-intézet növendékei a 
folyó iskolaévi nyilvános vizsgálaton tanusitott szorgalmuk 
által mélt. és főtiszt. P e i 11 e r Antal-József kegyes püspök 
urunk magas megelégedését kiérdemlették, azokat legmélyeb-
ben tisztelt főpásztorunk Husvét-hétfőn fényes uzsonnával 
megvendégelni méltóztatott. 

AUSTRIA. Dr. Fessier tanár ur Bécsben, az egyház-
jogi irodalom terén ismeretes tekintély , a jelen körülmények 
közt kétszeresen fontos dolgozatot bocsátott közre, melly az 
excommunicatio lényege s következései felől kimeritőleg ér-
tekezik. A pápai okirat megjelenése után, most már bővitve, 
s alkalmazva fog a második kiadás, mint hire van, legköze-
lebb világot látni. 

OLASZORSZÁG. (A kiközösitő pápai breve vége.) Ő 
szentsége tehát az excommunicatio-brevében Sardinia kor-
mányzóit egyenesen megnevezi, midőn e kormányt a ki-
mondott büntetésre legméltóbbnak nyilvánitja. „Miután, ugy 
mond tovább a sz. atya, a sardiniai kormány ezen, olly igaz-
ságos tiltakozásinkat mindez ideig egészen figyelem nél-
kül hagyta, legújabban annyira ment vakmerőségében, hogy 
magát az átalános kath. anyaszentegyházat is megtámadja; 
megtámadva azon világi uralmat, mellyel Isten sz. Péter szé-
két ellátni akarta a végre, hogy, mint fönebb is mondatott , az 
apostoli hivatal szabadsága ez által megvédessék és föntar-
t a s sék"E jogtalan megtámadás kezdete már az 1856-iki párisi 
congressus idejére vihető vissza. „Midőn azonban mult évben 
az olasz háború az austriai császár, és a két szövetséges (a 
franczia császár és sardiniai király) közt kiütött, a csalárdság 
és rosszlelküség semminemű eszközei sem hagyattak megki-
sértetlenül, hogy pápai államunk népei minden módon kár-
hozatos elpártolásra birassanak. Lázitó emissariusok küldet-
tek ki, a pénz pazar kézzel szóratott, fegyverek csempésztettek 
be, a bujtogatás rossz iratok és lapok által is megkísértetett, 
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s mindennemű csalárdság és hazugság felhasználtatott e czélra, 
még olly an ok által is, kik mint diplomaticus képviselői e kor-
mánynak, Romában tartózkodtak ; s kik minden népjog és jó 
erkölcsök megvetésével, hivatalos állásukkal becstelenül visz-
szaéltek a? végre , hogy a setétségnek homályban lappangó 
terveit pápai kormányunk megbuktatására előmozdítsák. Mi-
dőn ezen, a titokban régen előkészített forradalom, államaink 
egyes tartományaiban kitört,az azt pártoló jóbarátjai által azon-
nal ki lőn a a király dictatorsága kiáltva; ugy szinte a sardi-
niai kormány részéről azonnal biztosok lőnek kijelölve, kik jól-
lehet utóbb más nevezet alatt, e tartományok igazgatását át-
vették." Fölemlíti ezután a pápai okirat, mint emelt e jogsér-
tések miatt ő szentsége szót még tavaly, a jun. 20-dik- és sept. 
26-diki allocutiókban ; az egyházi büntetésekkel is komolyan 
fenyegetvén a jogsértőket: mi reméltetni hagyá, miszerint a 
sz. atya ismételt panaszai-, s intéseire fel fognak a bitorlók 
megkezdett igazságtalan vállalatukkal hagyni : annyival is 
inkább , mivel a pápai tiltakozáshoz a kath. világ összes püs-
pökei, s az ezek gondviselése alá bízott minden rangú, s 
tekintélyű hivek is buzgón csatlakoztak ; az apostoli széket, az 
egész egyházat, és fenyegetett igazságot védelmezendők. 
„Azonban (és ezt a legmélyebb szomorúság érzetével mond-
juk,) a sardiniai kormány nem csak a mi intéseinket és pana-
szainkat, valamint az egyházi büntetéseket is megvetette, ha-
nem megátalkodva az ő gonoszságában, a megvesztegetés, 
fenyegetések, megfélemlités, és más álnok eszközök által ki-
csikart népszavazás következtében, fönebb emiitett tartomá-
nyinkba benyomulni, azokat elfoglalni, s a maga hatalma s 
urasága alá vetni merészkedett. Nincsenek szavaink, e gonosz-
tettnek , mellyben a legsúlyosabb büntettek többféle nemei 
találtatnak egyesítve, kellő megbélyegzésére. Ez által ugyanis 
súlyos szentségtörés követtetett el : mellynél fogva egyszer-
smind, a természeti és isteni törvények ellenére, idegen jogok 
bitoroltatnak, az igazság megsemmisíttetik, s minden világi 
uralom, valamint az egész emberi társaság alapjai lerontat-
nak. Minthogy ennél fogva, egyrészről ugyan mély fájda-
lommal látjuk , miszerint minden további panasz haszontalan 
lenne olly emberek irányában, kik liasonlólag ,a siket és fülei-
ket bezáró áspisokhoz' (Zsolt. 57 , 5.), mindez ideig semmi 
intéseink és panaszaink által sem hagyták magukat megindit-
tatni ; másrészről pedig azt is jól tudjuk, hogy mit kiván tőlünk 
sürgetőleg a dolgok illy komoly helyezetében, a gonosz embe-
rek által az egyház, apostoli szék, és egész kath. világ ellen 
intézett erőszakos megtámadás : ovakodnunk kell, nehogy még 
hosszabb elhalasztás által, szent hivatalunk kötelességének 
elhanyagolását tulajdonithassuk magunknak vétkül. A dolgok 
odáig jutot tak, hogy dicső elődeink példájára, azon legfőbb 
hatalmat kénytelenittettünk használni, melly nekünk Istentől 
a megoldás-, és kötésre adatott : hogy a bűnösök ellen, a na-
gyon is megérdemlett szigorúságot alkalmazván, ez másoknak is 
üdvösen ovó például szolgáljon. Kinyilatkoztatjuk azért ujolag, 
a Szentlélek megvilágositó kegyelmének valamint a magán, 
ugy a nyilvános imákbani kikérése, s egy külön, e végre össze-
hívott bibornoki bizottmány tanácsának meghallgatása után, 
a mindenható Istennek, sz. Péter és Pál apostoloknak, és a mi 
tulajdon hatalmunknak erejénél fogva, hogy: mindazok, kik 
pápai államunk nevezett tartományaiban, e tartományok kár-
hozatos fellázitását, ugy szinte bitorlását, elfoglalását, meg-

rohanását , és más hasonló tényeket (mellyek miatt fönebb 
említett allocutioinkban, mult évi jun. 20., és sept. 26. panaszt 
emeltünk), vagy csak egyes illy cselekvényt is végbevittek, 
valamint azok, kik nekik erre parancsolatot adtak, kilí azok 
végrehajtását elősegítették, gyámolitották, tanácsolták, és 
kik ezek pár t já t képezték, ugy szinte átalában mindazok, 
kik bármelly szín alatt és módon a nevezett cselekvényeknek 
akár végrehajtására elősegítő befolyást gyakoroltak, akár 
azokat közvetlenül maguk telj esitették, a nagyobb excom-
municatio alá estek ; valamint ama többi censurák és egyházi 
büntetések alá is , mellyeket illy esetekre nézve az egyházi 
törvények, pápai rendeletek, és átalános zsinati határozatok, 
főleg a trientiek (Sess. 22. c. 11. de reform.) szabtak; és rájolc 
ezennel, ha ugyan szükséges, ujolag kimondjuk a kiközösítést 
és egyházi átkot : azon további nyilatkozattal, miszerint ők 
ez által, büntetésül, mindazon kiváltságok-, kegyelmek- és 
kedvezésektől megfosztatnak, mellyeket tőlünk, vagy elő-
dinktől, a romai pápáktól, bármiképen nyertek ; és hogy őket 
e censurák alól senki sem oldhatja föl más, mint mi magunk, 
vagy az idő szerinti romai pápa (kivéve haláluk órájában, s 
ekkor is azon föltétel alatt, hogy egészségűket visszanyervén, 
ujolag ama censurák alá esnek) ; és tovább, hogy mindaddig 
képtelenek maradnak a feloldatás kegyelmének megnyerésére, 
valamig csak mindezen igazságtalan cselekvényeket nyilváno-
san vissza nem vonják, azoknak ellent nem mondanak, érvény-
telenekül nem nyilvánítják, és meg nem semmisítik, s mindent 
az előbbi állapotba tökéletesen és valóban vissza nem állíta-
nak, vagy más módon az egyháznak, és nekünk, s az apostoli 
széknek a kellő, s megfelelő elégtételt a fönemlitett pon-
tokra nézve meg nem adják." Bármilly szigorú kifejezések- és 
egyházjogi óvástételekkel van is azonban ez ítélet kimondva 
(mellyeket itt elhagyhatni vélünk), ő szentsége mégis nem 
tagadhatta meg atyai, s a bűnösök megtérését legbensőbben 
óhajtó szivének szeretetteljes indulatát; azért mindazokért, 
kikre az egyházi büntetés szigorát alkalmazni kényszerülve 
lőn, szivének legnagyobb alázatosságában , és leghőbb imák-
kal kéri az irgalmas Istent, hogy a bűnösöket világositsa meg 
az ő szent malasztjával, s kegyelmének mindenható ereje ve-
zesse őket, a kárhozat ösvényéről, az üdvösség útjára vissza. 
Az excommunicatiot kimondó pápai i rat , mint már említők, 
mart. 29-én tétetett közzé, s a romai főtemplomok ajtaira (a 
laterani, és sz. Péter székes-egyházban) , valamint a szokott 
helyeken (az apostoli cancellaria, főtörvényszék stb. tábláira) 
is kiszegeztetett. 

— Romában mart. 29-én, a nemesség ajtatos körmenete 
ajezuiták templomából indult ki, s ment példás rendben sz. 
Péter bazilikájába. Möns. Viteleschi püspök vitte elől a ke-
resztet , és sok főpap kisérte ; valamint a legfőbb rendű vilá-
giak közül is sokan (a Massimi, Chigi, Doria, Salviati, Soria, 
Torlonia herczegek stb.) követék a megváltás sz. jelét ; buz-
gón részt véve a bűnbánati ajtatosságban. 

— Azon képmutató, s antikath. szellem bővebb ismer-
tetéseül, melly állítólag fiúi legmélyebb hódolattal viseltetik 
a catholicismus, és annak feje iránt (a sardiniai királynak 
minden levelei telvék ennek erősítésével ; alkalmas magyará-
zataul szolgálván az evangelium azon szavainak: „dicebant: 
Ave rex Judaeorum! et dabant ei alapas." Ján. 19, 3.), jó 
lesz följegyezni, mit Pisából az ágostai közönséges újságnak 
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mart. 28-dikáról irnak : „Daczára a Fekete-vasárnap nyolcza-
dának, a helytartó" (Victor-Emánuel fia !) „bevonulásának nap-
ján, nagyszerű disztánczmulatság tartatik a roppant Pagliano 
szinházban ; hol , épen ugy, mintha farsang volna, a szinpad 
és földszin tánczteremmé alakittatnak át. Még csak az kell, 
hogy álarczosok is jöhessenek! Illyen a mi állapotunk! Mig a 
papság egy része" (azért kellene a m á s i k , nagyobb részt 
megbecsülni: mit az ,Augsb. Alig. Zeit.' merő vallásgyülölet-
ből nem tesz *), „a kormánynak lábaihoz veti magát, és hódo-
latiratait a ,Viva la religione cattolicá'-val zárja." Ez minden 
esetre jobb, mint ha még hitét is megtagadná ; melly őt egy-
kor még elfeledett kötelességének érzetére viendi vissza. De ha 
egyszer ezt elveszti, akkor a reményről is le kell mondani, 
hogy Toscana, s Olaszhon valaha boldog lehessen. Pedig hogy 
e hitének ellenségei minden követ megmozdítanak a catholici-
smus aláásása véget t , ugyanazon levelezőnek következő sza-
vai bizonyitják (mellyek minden más szájban gyanúsabbak le-
hetnek , mint az övében) : „Nem régen emiitők a Diodati-féle 
bibliák- és uj-szövetségeknek itteni áruitatását ; mellyek itt, a 
kath. egyház által elfogadott s z ö v e g t ő l i e l t é r é s ö k 
m i a t t , nem voltak megengedve. Most ismét Florenczből, az 
Apocalypsis" (hires thema a Romából,feslett életű személyt' 
csináló protestáns exegetákra nézve !) „fölött irt angol érte-
kezletek (tractatusok) forditásait kapjuk , ugyancsak Flo-
renczben nyomatva ; mellyek a kath. tanítást ostromolják : 
mig a c z i m" (egészen illőleg az Isten sz. igéjével legrutabb 
visszaélést űző gaz csalókhoz,) „akkép van fogalmazva, misze-
rint ez iratok polémiái természetét semmi sem mutatja." Más 
prot. munkáknak, például Bunsen időjeleinek (,Zeichen der 
Zeit') stb., szinte Florenczben nyomatása felől hallgatunk : a 
fönebbiek után ez föl sem tűnik. 

•— Távirati tudósítás szerint a Genuában megjelenő, s 
nevének minden tekintetben jól megfelelő ,11 Cattolico' lap 
lefoglaltatott, és felelős szerkesztőjét is befogták. (Nem régen 
még sajtószabadságot emlegettek Sardiniában !) E lap közölte 
utóbbi számainak egyikében azon bántalmakat, mellyeknek 
a kath. papság, szerzetesek (apáczák is), átalában a vallás, 
Mailand-, Brescia-, Lodi- s Cremában illettetnek. Milanóban a 
főtemplom harangjait örömjelül meghúzatni vonakodó főes-
peres, csak futás által menekülhetett : s a nép egy más papot 
bántalmazott, őt a keresettnek vélvén ; mignem tévedését be-
látva, utóbb szabadon ereszté. Bresciában a püspöki lak ostro-
moltatott ; Lodi- s Cremában a főpásztorok szinte sérelmekkel 
illettettek. Mailandban különösen a Jézus sz. szivéről neve-
zett apáczák voltak a nép dühének kitéve ; melly házuk min-
den ablakait kövekkel beverte : jóllehet e kolostor a franczia 
consul védelme alá van helyezve, s a szerzetesnők is több-
nyire francziák. (Sőt egyike az apáczáknak a Bonaparte-család-
ból is való ; s a gondviselésökre bizott leánykák közt egy csá-
szári házból való lierczegnő is találtatik.) A neveléssel foglal-
kozó, s tiszteletre méltó apáczák kénytelenek voltak biztos-
ság okáért elhagyni Majlandot; s először ugyan Paduába 
mentek, később azonban Velenczébe költöztek. 

— Nem csupán a buzgóbb katholikusok-, hanem átalában 
az egész turini közönségre nagy hatást gyakorolt egy, a köve-

*) Csak nem régen is, ugyanezen lap rótta meg a franczia kath. 
clerus és püspökök ,túlbuzgóságát ' , mell}' szerinte csak elront mindent. 
Utálatos kétnyelvűség ! S z e r k . 

tek házában közbejött esemény: apr. 4. a piemonti országgyűlés 
öregségi elnökét, Quaglia generálist, épen azon perczben érte 
a szélütés , mellyben a pápától elszakitott Romagna (különö-
sen Bologna) követeinek felhatalmazási okiratát kellett volna 
megvisgálnia. Képzelhetni az ijesztő benyomást, ha halljuk, 
hogy az elnöki széket egy sem akarta az életkorban legköze-
lébb álló helyettes-elnökök közül elfoglalni. Gróf F a r i n i, az 
egykori sebész, régi szokásánál fogva mindig magával hor-
dott eszközeivel eret vágott ugyan a szélütött elnökön : de 
kevés sikerrel. (N. Preuss. Z.) 

NÉMETORSZÁG. Badenben a concordatum miatti, gon-
dolhatólag nem magától támadt, nem is a jó katholikusok által 
élesztett ingerültségnek az által hitt a nagyherczeg véget vet-
hetni, hogy az egyezmény legerőteljesebb, de az antikath. szel-
lemű követek által épen ezért gyűlölt pártolóit, a ministerium-
ból elbocsátotta, s helyöket a concordatum ellenzőivel tölté be. 
A követek háza e ministerváltozásban nem láthatja ugyan a 
concordatumot mindamellett föntartani szándékozó fejedelem 
érzelmeinek is megváltozását : azt hiszi mégis , hogy a képvi-
selők elé meghányásul terjesztendő egyezmény némelly pont-
jaiban módosítást t ehe t , s ez által meg lesz mentve a fe-
nyegetettnek vélt országgyűlési szabadság, és autonomia. 
Az előbbi ministerek ugyanis azt hi t ték, hogy a concordatum 
megkötéséhez a kamarák beleegyezése nem szükséges; miután 
efféle szerződések kötése a fejedelmi jogokhoz tartozik. Ter-
mészetesen a badeni rendek más véleményt táplálnak ; s főleg 
a kath. egyház irányában nem akarnak uralkodói hatalmukról 
lemondani : azt, daczára a lakosság kétharmadrészbeni katho-
likus voltának, tovább is egy prot. szellemű kisebbség igájá-
ban tartani kivánván. 

— A ,N. Preuss. Zeit.' Berlinből, apr. 4-ikéről irja, 
hogy az izraeliták a ker. polgártársaikkal való egy en jogosult-
ságot az ünnepekre is kitérj esztendőnek tar t ják , s azért azt 
követelik, hogy valamint a ker. ünnepek miatt, ugy a zsidókéi 
miatt is áttétessenek az e napokra eső polgári foglalkozások, 
például költözködés, vásárok stb. Nem sokára még az is bekö-
vetkezhetvén , hogy a szombatnap megülésére is köteleztes-
senek a keresztények : és mindez csupa egyenjogúság- és köl-
csönösségnél fogva. S a levelező ezt következetesnek találja : 
mivel „efféle kivánatok, elutasithatlan kifolyásai a ministeri 
asztalnál kikiáltott, és eddig makacsul kivitt egyformaság-
nak." Illy eset már Angliában is került elő ; s a czikkiró nem 
is látja be, mint lehetne hasonló összeütközéseket a teljes 
egyenjogúság követelése mellett kikerülni, ha csak ugy nem, 
mint a franczia forradalom 1789-ben, legalább gyakorlati észt 
és következetességet tanúsítva t e t t , midőn az egész keresz-
tény időszámításon túladott, és u j naptárt hozott be. Hiában ! 
a keresztény állam és társaság jellemét nem lehet egyben 
büntetlenül megtagadni, a nélkül, hogy a szomorú követke-
zések másutt is ne nyilvánuljanak. Az európai miveltség- és 
társadalomról letörülhetni ugyan lassankint mindent, mi neki 
eredeti nemességét, és hivői jellemét megszerezte : de azután 
senki se csudálkozzék ra j t a , ha az élet és erkölcsiség is meg-
szűnnek keresztényiek lenni, s egészen istennélküliekké vál-
nak. Épen a nevezett lapban olvassuk : „Boroszlóból, apr. 2. 
A városi törvényszék tábláján ké t , s e m m i v a l l á s h o z 
s e m t a r t o z ó személy házassági kihirdetése áll. A vőlegény 
megkeresztelt zsidó volt, a menyasszony zsidónő. Még egy 



. 2 7 5 «.— 

más, jelentékenyebb irányban is szaporodnak az idő jelei, stb." 
Haugyan van jelentékenyebb intézet a társaságra nézve a há-
zasság* , és ezt megszentelő vallásnál ! Mivé kell a társada-
lomnak lennie ot t , hol az atheismust, melly a ,semmi vallás-
hoz tartozás' által mondatik ki, még az állam részéről is elő-
segittetni lá t juk? Az Istentől a lelkek vezetésére feljogosított 
egyház mellőztetik, hogy kiki kénye szerint csinálhasson ma-
gának uj vallást, vagy a minden vallás elvetését szabadon 
választhassa ! Mintha az állam, melly a magukat testikép 
megölni akarók, a vizbe ugrók stb. szándékának megakadá-
lyozását kötelességének t a r t j a , a lelkikép elveszni készeket 
nem tartoznék legalább is hasonló gonddal a végetlenül na-
gyobb rossztól, ha lehet , megóvni. Vagy arra szoruljon min-
den ker. állam végre, hogy (mint Angliában) a színházakban 
lépjenek föl a ,revival'-ok, a népet Istenre emlékeztetők? 
miután a templomot a ,semmi vallásúak' fölkeresni nem 
szokták ? 

FRANCZIAORSZÁG. A franczia nép ugyan a kormány 
által lehetőleg meg van mindazon eszközöktől fosztva, mely-
lyek segélyével, a kath. hivőre nézve legfontosabb ügyet ille-
tőleg , a sz.-szék határozatai felől értesülhetne : de azért az 
irántai egykedvűség-, vagy rólai megfeledkezésre hiában szá-
mítanak az országot dekatholizálni törekvők. A cultusminister 
hivatalosan szólitáfel az ország valamennyi főpapjait, hogy az 
excommunicatio felől legkisebb emlitést se tegyenek a temp-
lomokban : de valljon fognak-e ebben a kormánynak engedel-
meskedhetni, ha a sz. atya szózata hozzájok is el jut? A hall-
gatás megszűnik bizonyos körülmények közt kötelesség, és 
erény lenni : s akkor azt nem is kivánhatni többé azoktól, kik 
hivatásuknak tekintik, mindkettőt szó- és példával, az apos-
tolok nyomdokait követve (Apóst. csel. 4 , 19.) teljesitni. Mi 
fogna ugyanis a kath. igazsággal történni, ha azt végre, sem 
Írásban, és sajtó utján (a nimesi érsek röpirata, sok másokéval 
együtt imént foglaltatott le), sem élő szóval nem lenne szabad 
kimondani; s egy antikath. kormány a felőlei szoros hallgatást 
az annak hirdetésével istenileg megbizott egyházifttk kötelessé-
geül tehetné ? Az organicus czikkekre hivatkozó lapok csak ugy 
nem akarják, valamint a kormány, tekintetbe venni a meg-
intett ,L' Ami de la Religion'-ban Sisson abbének azon észre-
vételét, hogy a ,Moniteur' által ujolag érvényesített határo-
zatokat az egyháznak annál jogosabban lehetett elfeledette-
kül tartania, mivel az azóta életbe-lépett zsinattartási szabad-
ság is arra mutat , hogy ama czikkek túlélték magukat, s az 
egyházi élet Francziaországban egészen más alakot nyert. A 
kormány tudvalevőleg nem igy gondolkozik : és pártatlansá-
got egyedül abban tanusit , hogy Sisson abbé, s Veuillot ur 
egészen egyformán kitétetvék az üldöztetésnek, melly minden 
kath. életet elnyomással fenyeget. A ,L' Univers' volt szer-
kesztője ugyanis Romából visszatérvén, minden, magával ho-
zott irományoktól megfosztatott; mégaz ezekkel együtt rendőri-
leg lefoglalt pápai okiratok is, mellyek a párisi nunciushoz 
valának intézve, csak a sz.-szék követének erőteljes föllépése 
miatt adattak vissza : miután , mint több oldalról erősítik, föl-
nyittattak, és lemásoltattak Mások a romai levelek sértet-
len visszaadatása felől vannak ugyan meggyőződve : de minden 
esetre különös volna, lia a sz.-szék által Parisba küldött hiva-
talos levelek közé egy ollyan is tévedhetet t , mellyet Veuillot 
tirnak saját leánya irt. (Különben efféle tévedések nem ritkák 

Parisban ; s csak nem régen is egy angol talált a neki Lon-
donból irt levélben egy másnak szóló megbízást, melly szinte 
történetesen fölcserélve jutott az ő czimét viselő boríték alá.) 
E közben a szorongatott egyházfő, s veszélylyel fenyegetett 
kath. hit védelmére mindig nagyobb határozottsággal szánják 
el magukat a buzgó franczia hivek. Valamint az academia leg-
tekintélyesebb tagjai nem III.Napolonnaltartanak e részben: 
ugy a senatusnak valóban független, és legtekintélyesebb 
tagjai, világosan rosszalják a kormány eljárását Roma irá-
nyában ; mit az által is eléggé tanúsítottak, hogy a pápa vi-
lági hatalmának védelmére benyújtott , s a romai ügyben 
orvoslást sürgető 42 folyamodványt nem csak nem utasitot-
ták, mint ezt a kormány akarta, egyszerűen vissza, hanem azt 
inkább tekintetbe vétetni javaslák. Igy a kérvények mellett 
szavaztak valamennyi bibornokon (Morlot, Donnet, Gousset 
és Matthieu), s a szinte tanácsban ülő marseillei érseken ki-
vül , Mac Mahon marschall (a hires magentai herczeg), Ge-
meau, Lahitte és Rouher generálisok, Gabriac marquis, a (volt 
minister) paduai herczeg, Lariboissiére gróf s th , számszerint 
16-an; mi ugyan elég kevés magában véve : de azon elnyo-
mást, és megfélemlitési rendszert tekintve, melly a catholi-
cismusra nehezül Francziaországban, mindig eléggé jelenté-
keny , sőt a körülményeket ismerőknél csudálkozást is keltő. 
Az ősi vallásához, hagyományos buzgóságánál fogva is jobban 
ragaszkodó régi aristocratia nem csak tetemes pénzösszegek 
küldése, hanem az által is akarja a sz.-szék iránti ragaszkodá-
sát bebizonyítani, hogy hazáját elhagyván, a pápa védelmére 
még életét is fölajánlani készül. Lamoriciére generalis példá-
j á t , ki a pápai sereg fölötti parancsnokságot csakugyan elfo-
gadta (s ki a pápai csapatokhoz intézett napi-parancsában 
eléggé kifejezte, mikép jól tudja , miről van szó, midőn azt 
mondja, hogy: „A kereszténység a civilisationak élete", s „a 
forradalom épen ugy fenyegeti ma Európát , mint hajdan az 
izlam") , sokan fogják követni : legalább azok számából, kik a 
honukbóli távozhatásra több alkalom-, és móddal birnak. S 
valamint Nápolyban vannak olly bőkezű, s adakozási készség 
mellett tehetséggel is biró pártfogói a sz.-szék igazságos 
ügyének, minők például Vasto marquese, ki 10,000 arany-
nyal járult a pápa ő szentsége számára gyűjtött adomány-
összeghez (melly magában Nápolyban 200,000 aranyra ment 
az A. Alig. Z. szerint), és Riario-Sforza bibornok-érsek, ki 
5,000-et adott : ugy nem hiányoznak az illyenek Parisban is; 
honnan jelentik , miszerint az ifj. Larochefoucauld gróf, dús-
gazdag létére, három évi összes jövedelmét ajánlá föl az egy-
ház, és catholicismus védelmére; maga is elutazván Romába. 
(Hir szerint kétszázan követik őt oda, a legelőkelőbb csalá-
dok fiai közül.) Luynes herczegné 200,000 frankot áldozott, 
leánya 18,000 scudit. C. u r , kinek évi jövedelme 550,000 
frankra megy föl, olly megszorításokra szánta el magát, hogy 
50,000-rel kijöjjön, s igy évenkint félmillió frankot nyújt-
hasson át a pápának fiúi adományul. Corcelles ur 500,000-et 
martius végével küldött Romába, mint egy, e végre megkez-
dett gyűjtés eredményét; R. abbé pedig 200,000-et vitt stb. 

— Cochinchinával is megköttetett , hir szerint a béke : 
de ugy, hogy a szabadulás reményével eltöltött keresztények 
még kínosabb állapotba jutástól tar thatnak, mint minőben a 
franczia ,szabaditó-liad' megérkezte előtt voltak. A franczia 
kormány nem tar tá , mint a spanyol Marockoban, kikötendő-
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nek , vagy kiköthetőnek azon békeföltételt, hogy a kereszté-
nyek, sz. liitök miatt ne üldöztessenek, (A spanyol hadve-
zér tudnillik az előleges békepontok 8-dikában kiköté, hogy 
magában a birodalom fővárosában, Fezben is szabad legyen a 
spanyol téritőknek missioházat tartaniok.) 

AMERIKA. A nem rég elhunyt philadelphiai püspök 
N e u m a n n Nep. János, székes-egyházának egy világszerte csu-
dált , és nagy becsli emléket hagyott ama művészileg faragott 
feszületben, mellyet egy genuai szerzetes, Pesenti Károly An-
tal (szül. 1801. febr. 22.), magános cellájában, egyedül a hit 
és vallásos művészet magasztos ihlettségétől vezéreltetve ké-
szített. A négy évi szorgalomnak ezen gyümölcse, elefántcsont-
ból van, s a világ üdveért meghalt Istenembernek fájdalom-, 
és szeretettől megdicsőült arczát utánozhatlan méltóságban 
tünteti elő. A feszületet 1843-ban látta meg Lester E., észak-
amerikai consul Genuában, és elragadtatva annak művészi tö-
kélyétől , nevezetes összeget ajánlott érte : melly a kolostor 
javára el is fogadtatott. A remekmű a genuai szépművészeti 
academiában közszemlére kitétetve, Olaszhonnak leghiresebb 
anatómusait is bámulatra birta azon boncztani pontosságnál 
fogva, mellyel a legkisebb erecskék is hiven kinyomvák. S 
midőn a feszület Power szobrász inditványára Florenczbe vi-
t e te t t , az arczkifejezésben valamit változtatni kívánván: a 
művész tiz napi Studium után végre is érintetlenül hagyta a 
müvet , és kinyilatkoztatá, mikép hiedelme szerint azt semmi 
művész sem fogja , s ő legkevésbbé, javíthatni. Lester E. 
birtokából egy északamerikai müegyletébe ment által, melly 
érte tizezer dollárt adott : mignem végre a megholt püspök 
szerzé meg; s u tódja , Wood James F., azt az uj székes-egy-
ház egyik kápolnájában szándékozik felállitni. 

— Az irlandiak, kik Ábrahámként hagyják el a tévhit 
átkai által nyomott és boldogtalanná tet t hazájokat, hogy 
tengereken tul keressenek egy u j a t , irántuk anyailag érzőt, 
folyvást szaporítják az északamerikai katholikusok számát : 
mult évben 84,599-en vándoroltak ki szülőföldjökről (16,506-
tal többen, mint előtte való évben), csaknem felerészben 
nők ; kik többnyire itt telepednek meg .. De azért az angol 
kormány mégis azt hiszi, hogy e nép, melly csak azért feszíti 
meg minden erejét , hogy annyi pénzt gyűjthessen össze, 
melly a k i v á n d o r l ó n a k átszállítási költségét fedezze, le-
hető legjobban van kormányozva; s azért lázitja fel a pápa 
és más kath. fejedelmek alattvalóit, mivel ezek r o s s z u l kor-
mányoztatnak ! 

í R 0 D Ä L 0 M. 
,A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRI - SZENTSÉG IMÁ-

DÁSA. S e g u r után , különösen a pesti ,Oltár-egylet' tag-
jainak használatára. forditá s kiadta a pesti ,Oltár-egylet' 
egyik tagja. A főmagass. bibornok herczeg-primás és esz-
tergomi érsek főpásztori helybenhagyásával. (A tiszta jö-
vedelem a kath. legény-egylet javára fog fordíttatni.) Pest, 
I860.' 16-r. IV. és 124 1. Ára , fűzve : 45 kr. a. é. (Kapható 
a Sz.-István-Társulat ügynöki hivatalában.) 

A nagy hírű szerző jelen munkájának fordítója (nt. Sza-

bóky Adolf u r ) , főleg a vallásos buzgóságot honunkban is te-
temes sikerrel ébreszteni ígérkező ,Oltár-egylet' tagjainak kí-
vánt , az egyleti ajtatosságoknál használható, kézi-könyvet 
nyújtani: nagy épüléssel, és lelki haszonnal fogja azonban 
azt minden kath. hivő olvashatni, ki az örök szeretet kútfe-
jéhez az Oltári-szentségben, ez isteni titokhoz illő gondola-
tokkal akar közelíteni, s a felőlei elmélkedésekbê mélyedt 
léleknek kellő tárgyat szolgáltatni. Szerző az ajtatoskodót 
erre minden lapon figyelmezteti ; mint az ,egyszerű elmélke-
désében ,Jézus jelenlétéről' (6. 1.), a Jézus sz. nevéről való 
litániánál (8. 1.) , a zsoltárok elmondásánál (9. 1.) , mellyeket 
szerző a franczia közönségre vonatkozólag (hol tudvalevőleg 
a latin sz. énekek is átalánosabb használatban vannak : mit 
náluk a nyelvek rokonsága tesz lehetővé,) óhajt latinul elmon-
datni, stb. Bővebben tárgyalva találjuk, a mint kellett is, ,az 
Üdvözítőnek szavait az Oltári-szentségről' (13—33.1.), mely-
lyek sz. János evangéliumának 6-dik részében vannak megírva. 
Bár sokan, mindnyájan olvasnák el e sorokat, és elmélkednének 
azok tartalmáról a kétkedők. Talán bennök is valósulnának az 
ur Jézus szavai : „Hoc est o p u s D e i ut credatis in eum, 
quem misit ille." Bizonyára az embernek müve, a rationalisti-
cus okoskodás, nem fogja ezt eszközölhetni soha. Az ur Jé-
zussali legbensőbb egyesülés, mellyet a méltó áldozás eszkö-
zöl , a vele egygyé vált lélek életében nyilvánul. „Élni Jézus-
ban, élni Jézus által, ugyanolly életet élni, mint Jézus élt, 
nem birni más szellemmel, mint Jézusnak sz. lelkével : ebben 
áll a ker. embernek hivatása. Jézusnak az ő Atyjával egy és 
ugyanazon élete, az örök szentségnek ugyanazon lelke volt. 
Az ő isteni példája szerint nekünk is egyesülnünk kell ő vele, 
s minmagunkat megtagadnunk, hogy egyedül éljen Jézus 
mibennünk. Ha az ő szellemét nem birjuk, nem vagyunk ke-
resztények , nem tartozunk ő hozzá. ,Si quis spiritum Christi 
non habet , hic non est eius.' Már pedig Jézusnak szelleme, 
szelleme a szennynélküli szentségnek, szelleme a hitnek, szel-
leme a szeretetnek, szelleme az alázatosságnak , magábavo-
nultságnak, áldozatkészségnek; az ő szelleme a nyájasságnak, 
szelidségnek, békének, türelemnek, az irgalmasságnak és ki-
fogyhatlan jóságnak szelleme ; a tisztaságnak és szüzesség-
nek , töredelemnek, önmegtagadásnak, magábaszállásnak és 
imádságnak szelleme; a szegénységnek és a világ javairól 
való lemondásnak, végre a tökéletes engedelmességnek szel-
leme..." (29. 1.) Erre ugyan ma is csak azt mondják a hinni 
vonakodók : ,Durus est hic sermo, et quis potest eum audire ?' 
De az illyeneken ki sem fog segíthetni. Ok maguk okai vesz-
töknek. ,Az Udvözitőnek kínszenvedése' (33.1.), ,a hét ige' 
(40. 1.), a ,Miatyánk' (50. 1.), ,Veni Creator' (62. 1.), sz. olvasó 
(66. és 110. 1.) stb. mind bő tárgyat szolgáltatnak szerzőnek, 
s az ő gondolatait követőknek az elmélkedésre ; mellynek üd-
vös gyümölcsei illy kalauzolás mellett el nem maradhatnak. 
A kis könyvet annál inkább ajánlhatjuk a t. olvasó-közönség-
nek, mivel az abból netalán bejövő anyagi haszon is egy jó-
tékony czél elérésére fog eszközül szolgálni, melly : az olly 
áldásos legény-egyletnek honunk fővárosábani tartós meg-
alapitása. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Az erdélyi örmények múltja. — A pápai 
fejedelmiség és birtok. IV. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarország-, Olasz-, Franczia-, és Spanyolországból. 

Az erdélyi örmények múltja *). 
Illendő dolognak tartom, hogy egy külön ajkú, 

s külön egyházi intézményekkel biró egyházi köz-
ség, nemzete és egyháza mult életének némi törté-
nelmi ismeretével birjon ; mert nem szeretjük, nem 
becsüljük azt, a mit nem ismerünk: ismernünk kell 
nemzetünket, nemzeti egyházunkat, annak intézmé-
nyei t , szertartásait, hogy szeressük, becsüljük, és 
tiszteletben tartsuk. Aztán ki az, ki látván, hogy mi 
a velünk együtt lakó, és minket minden oldalról 
környező népektől, nem csak egy különböző ajkú 
népfelekezetet képezünk, hanem isteni-tiszteletünket 
is az övékétől különböző nyelven és szertartás sze-
rint végezzük, tudni ne óhajtaná : hol, és mikor vette 
légyen e nemzet, ezen egyház, eredetét? honnan, és 
mikor származtunk légyen e tájékokra? minő okok 
bírhatták őseinket, eredeti hazájok odahagyására, s 
illy messze földön, idegen ajkú népek közt uj lakhe-
lyek keresésére? — Várakozástokat sokáig függő-
ben nem tartom: kimondom mindjárt kezdetben,mi-
szerint mi .menekültek' vagyunk; és pedig nem po-
litikai , hanem vallási menekültek. 

Eredeti hazánk Nagy-Örményország, Előásiá-
nak egyik nagy kiterjedésű, és termékeny tartomá-
nya ; mellyet az egykori földi paradicsomnak folyói, 
Tigris, Euphrates, és társai öntöznek**); és a melly -

*) Közölve ft. L u k á c s i Kristóf urnák következő czim 
alatt kiadott beszédje után : ,Emlékezetek az erdélyi örmé-
nyek mult életéből, mellyeket az örmények apostola, világositó 
sz. Gergely, 1858-dik évi ünnepén a szamos-ujvári örm. szer-
tartású templomban mondott egyházi beszédben előadott L u-
k á c s i Kristóf, szamosujvári plébános és Szolnok kerületi 
esperes. Bécsben, 1859.' N. 8-r. 32.1. (Ajánlva szab. kir. Sza-
mosujvár tek tanácsának, és választott közönségének, melly 
azt saját pénztára költségén kinyomatni elhatározta.) S z e r k . 

**) Alig kell mondanunk, hogy azon kérdésekre nézve, 
mellyek az átalános, akár történeti, akár földleirási tudomány 
saját jai , minden részletes vizsgálat csak föltételes becscsel 

nek nagy számú, a fellegekkel vetélkedő hegyeinek 
egyikén, a nagy Araraton, az özönviz hullámitól há-
nyatott Noe bárkája nyughelyet talált. A föld szinte 
minden népeinek nemzeti hagyományai, és történet-
írói egyhangúlag Armeniára utalnak, mint az em-
beri-nem bölcsőjére, a nemzetek egykori szülő-föl-
dére; és dicsőségöknek tart ják, eredetöket onnan 
származtathatni. 

Nemzetünk ősrégi krónikáiban pedig olvassuk, 
hogy Haik, az örmények ősapja, a Bábel tornya 
építésénél közbe jött nyelvzavar után, családjával, és 
számos, hozzá csatlakozott híveivel Sennaar mezejé-
ről visszament Ararat földére; holott is uralkodott ő, 
és utána fiai, s azoknak ivadékai nemzedékről nem-
zedékre szinte kétezer évig. Örmény országnak és 
nemzetnek a Haik nemzetségéből származott uralko-
dói, az ó-kor leghatalmasabb birodalmainak, a baby-
loniak , assyriusok , medusok és persák tőszomszéd-
ságában , ezen első rangú nagy hatalmasságok elle-
nében, nemzeti önállásukat és függetlenségüket ál-
landóul fön tudták tartani (Strabo. XVI.); s az ős 
élőkor ezen mivelt nemzeteivel polgárosodásban, mi-
veltségben, béke- és hadi intézményekben lépést tar-
tottak. („Mores magna ex parte Medis et Armeniis 
similes sunt." Strab. XI.) Ezechiel próféta említi, mi-
ként Ararat lakosai a tengerek akkori királynéjával, 
a nagy és hatalmas Tyrus várossal, és a phoeniciek-
kel kereskedelmi összeköttetésben álltak. (Ezech. 27, 
14.) Herodot történetíró pedig leírja a hajókat, mely-
lyeken az örmények hajdan az ország termékeit Eu-
phrat és Tigris folyóin le Babylonba, s Ninivébe szál-
lították (Herod. I.). A miveltség és polgárisodás ma-
gas fokáról bizonyságot tesznek az ó-korban épült 

bír : még ha néphagyományok által támogattatnék is, mint je-
len esetben, és kérdésre nézve. A földi paradicsom fekvésének 
meghatározása sok, és nagy tudósokat foglalkoztatott elejétől 
fogva : s eldöntve a kérdés máig sincs ; mint előreláthatólag, 
a sz. atyák véleménye szerint is, eldönteni alig lehetséges azt 
többé. Mindenesetre tekintélyes a vélemény, mellyel H u e t 
Dániel avrancliesi püspök, a franczia akadémia tagja , ezt 
illetőleg, sokszori kiadást ért következő munkájában nyilvání-
tott : ,Traité de la situation du Paradis terrestre etc. Septième 

edit. Amsterdam, 1701.' 
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várak és városok fönmaradt nagyszerű romjai; a 
közlekedés, hajózás és főldmivelés előmozdítására 
országszerte vezetett csatornák nyomai. A világ szín-
padára utóbb fölmerült romaiakkal hol békés, hol 
háborús viszonyban éltek, sőt a nagy Tigranes alatt 
nem egyszer dicsőséggel mérkőztek meg velők ; és a 
romai császárok végre is azon joggal beérték, hogy 
az örmény királyok fejére maguk tennék fel a ko-
ronát . . . . 

Elődink szintúgy, mint a földnek többi népei, 
az egy zsidót kivéve, Krisztus születése, és az evan-
gélium elfogadása előtt, több isteneket imádtak: ugy 
látszik mindazáltal, hogy az örményeknél, kik az 
ősi tűzhelynél maradtak, és szemközt laktak Ararat 
hegyével, és a Noe bárkájával, az egy igaz Istennek 
ismerete és tisztelete sokáig föntartotta magát; mi-
vel nekik külön nemzeti isteneik nem voltak, hanem 
isteneiket a szomszéd népektől kölcsönözték. Igy a 
chaldaeusoktól vették a napnak , holdnak , és csilla-
goknak , a persáktól a tűznek, viznek, elemeknek 
tiszteletét, vagyis a Zoroaster vallását, a görögök-
től végre Jupi ter , Apollo, Diana, Hercules, és a 
többi istenek tiszteletét (Strabo, XII. „Zela, in ea 
templum est Anaitidis, quae ab Armeniis colitur.") 

Az evangelium Örményországban hirdettetett 
Krisztus urunk mennybe-menetele után sz. Thádé és 
Bertalan apostolok által. Jóllehet e sz. férfiak prédi-
kálására sokan tértek az örmények közül a Krisztus 
hitére, és megkeresztelkedtek: az üdvözitő vallás 
mindazáltal Nagy-Örményországban ekkor mély gyö-
keret nem vert. Inkább elterjedt, és meghonosult az 
Kis-Örményországban ; melly azon időben romai tar-
tomány vala, s mellynek Sebaste, Melitene, s más 
városaiban, a kereszténység két első századában, a 
Krisztus hitéért számosan vértanúi halált szenvedtek. 

Az örményeknek átalános megtérése a ker. hit-
re, történt a 4-dik században, 305-ben Kr. után. An-
nak eszközlője világosító sz. Gergely volt. Beszédem 
kitűzött határit túlhaladnám, ha elmondanám mind-
azon csudákat, miket Isten az ő végetlen irgalmas-
ságának és túláradó malasztjának teljességében, az ő 
hü szolgája, hitvallója, s eleven vértanuja, sz. Ger-
gely ál tal , az örmény ki rá lyon, Tiridatesen, és a 
nemzeten mivelt; és a mellyek a keresztényeket 
kevéssel előbb halálra üldöző kegyetlen királyt 
és nemzetet a ker. hit elfogadására birták. Való-
ban , ha elgondoljuk, miként egy keleti, ősi val-
lásához és szokásaihoz rendkívül ragaszkodó, min-
den oldalról több isteneket imádó népektől kör-
nyezet t , maga is bálványozó, akkoriban hatalmas, 

mintegy huszonkét millió főből álló nemzet, bálvá-
nyai t , mellyeknek azelőtt térdet s fejet haj tot t , ma-
ga összetöri, oltárait és templomait lerombolja, ki-
rályostul , népestül sz. Gergely lábaihoz borul : el 
kell ismernünk, mikép itt Isten ujja, Isten rendkí-
vüli malasztja, csudaereje működött 

Az örmény nemzet megtérése után sz. Gergely-
nek, és a megtért királynak első gondja volt, a kath. 
egyház látható fejének, a szentséges romai pápának 
legmélyebb tiszteletöket és fiúi engedelmességöket, 
Constantin császárnak pedig az ő hasonlólag csudá-
latos megtérése fölötti őszinte örömüket nyilvání-
tani; miért fényes kísérettel Romába mentek*). Ro-
mából hozta sz. Gergely, a patriarchai méltóságon 
k ivül , melly első sz. Sylvester pápától ő reá, s utó-
daira ruháztatott , azon szokásokat és szertartásokat, 
mellyekben az örmény egyház minden keleti erede-
tisége melleit, a nyugot-romai latin egyházhoz any-
nyira hasonlít. A szövetség, mellyet ekkor a két fő-
pap, és két koronás fő a hatalmuk alatt álló egyhá-
zak és birodalmak nevében egymás közt kötöttek, 
íönállott századokon keresztül a legjobb egyetértés-
ben ; s idők folytán nem egyszer megerősíttetett. 
Utolsó megújítása ez egyházi egyességnek a romai 
egyházzal, történt IV. Eugen romai pápa idejében, a 
florenczi közönséges egyházi gyülekezetben, 1439-
ben Kr. után ' ) ; és csak az utóbbi századok mos-
toha körülményeinek tulajdonitható, ha mindamel-
lett a nemzet j ó v a l n a g y o b b r é s z e a kath. egy-
ségtől elszakadt. 

A ker. hit f jlvételét követték nyomban azon ál-
dások, mellyekkel az a polgári államokat jótékony 
hatása és befolyása által boldogítani szokta. A ke-
resztény jámborság, evangeliumi erények, felebaráti 
szeretet, szóval a hitélet tettekben nyilvánult. A buz-
gó király, országnagyok, egyesek, és községek, ve-
télkedtek egymás közt, Isten dicsőségére, a boldogs. 
szűz Anya és szentek tiszteletére, szebbnél szebb 
templomokat építeni, azokat ékszerekkel diszesiteni, 

*) Mit és mennyit lehet az örmények megtérése felől 
időnkig fönmaradt történeti kútfőkből hitelesen meríteni, többi 
között Baronius (ad ann. 311. n. XXIII. et sequ.) értésünkre 
adja. Nicephorust idézve: „Sunt qui Gregorium una cum Tyri-
date ad Imperatorem M. Constantinum venisse t radant; eum-
qae tam miranda, et inopinata audientem, magnopere laeta-
tum esse", hozzá teszi : „Sed haec puto accidisse, cum Con-
stantinus abiit in Orientem, quando ad eum e remotissimis 
orbis partibus (ut tradit Eusebius) legationes venerunt." (Ba-
ron. ib. n. XXVII.) 

' ) IV. Eugen pápa apostoli irata az örményekhez : ,Le-
tentur coeli, et exultet terra.' 



s jövedelmekkel gazdagon ellátni. A szegények, 
ügyefogyottak, betegek, árvák, és utazók elfogadá-
sára s ápolására országszerte kór- és árvaházak, és 
ispotályok épültek ; megtelt az ország férfi- és nőszer-
zetes-rendek *) kolostoraival ; az erdők magányai 
és sziklák üregei megnépesedtek sz. életű remeték-
kel. — Virágzásnak indultakkor az örmény irodalom 
is, és a 4-dik, és következő századokban Örmény-
országban irók éltek, és munkákat i r tak, mellyek-
hez hasonlókkal azon századokból Europa mostani 
mivelt népei közül egy sem dicsekedhetik. A mi pe-
dig bámulatosabb, a hitélet ezen jelenségei mutat-
koztak közepette a legborzasztóbb háborúknak, mi-
ket a nemzet valaha viselt, annál borzasztóbbakat 
pedig, mivel vallási háborúk voltak. Milly megfogha-
tatlan az isteni bölcseség; milly csudálatosak az is-
teni gondviselés utjai ! Asia szivében, a keresztény-
ség keleti határszélein támaszt ő magának egy erő-
teljes népet, melly századokon keresztül előhar-
czosa és védfala legyen a nyugot-ásiai s európai ke-
reszténységnek, mellyen a hitetlenek szilaj ereje 
megtörjön ! Igenis, azon időtől, hogy az örmények 
a Krisztus hitére tértek, a nemzet élete egy egész-
évezreden és pár századon keresztül nem volt egyéb, 
mint egy szakadatlan harcz és háború az őt minden 
oldalról környező, a ker. hit elfogadásaért vesztére 
törő pogány, mohamedán, és egyéb, Asia belsejéből 
előnyomuló hitetlen népfajok számtalan csordái el-
len **). (Vége köv.) 

*) Szerzetesek Armeniában már előbb is találtatván, a ker. 
hit elfogadása után a kolostorok szaporodása legtermészete-
sebb eredményül tekinthető. Mit csupán a hitetlenkedők vé-
gett tartunk szükségesnek megjegyzem. Főleg a harminczhá-
rom apácza üldöztetése és vértanúi halála tünteté ki a ker. hit 
isteni erejét, s töré meg a tisztelet- és csudálkozásra ragadott 
üldözők dühösségét. S z e r k . 

**) A harcz, és küzdelem Istentől közös osztályrészül 
adott sorsa minden egyén- és népnek a földön; melly az igazság-
és tévtan-, erény- és bűnnek folytonos ellentétét előtüntető 
színpadul szolgál, az emberi szabadságot jól, vagy rosszul hasz-
nálók számára. Ebben nincs kivétel senkire nézve : s a nagy 
különbség abban áll, hogy e küzdelem dicső, vagy nemtelen, 
örök hírt, vagy becstelenséget szerző, a mint valaki Isten ügye 
mellett, vagy ellene harczol. S a történelem azt mutatja, hogy 
az i g a z hitökhez hü népeket, valamig magas hivatásukat tel-
jesítették , Isten hatalmas keze, minden megtámadások da-
czára, és sanyaruságok közt is fön tudta tartani. Az örmény 
nemzet ősi, igaz hitéhez hü része ma is él : mig a pogányság-, 
és mohemedán álhitnek meghódolt leghiresebb szomszédjai 
nyom nélkül elsöpörtettek; s lia nevök fönmaradt is , ez egé-
szen más nyelvű s eredetű népet jelent ma (mint például a mai 
persa). Az ur Jézus ama szavainak Mát. 21, 43., még e te-
kintetben is mély, és félelmes jelentésök van ; melly nagy 

A pápai fejedelmiség és birtok. 
IV. 

IX. Gergelynek, ki 1241-ben meghalt, IV. Coelestin 
pápa 1 7 napi kormánya után, utóda lőn IV. Incze; ki II. 
Fridriket őszinte békére fölkérte : de a császár a meg-
kötött frigyet ismét hütelenül megszegte, mint szokta 
előbb is; és az álarezot letéve, Roma elleni gőgös 
terveit tovább folytatta. A pápa tehát Romát életve-
szélyek közt elhagyni kénytelenittetvén, IX. sz. La-
jos franczia királyhoz menekült. A tisztelettel foga-
dott pápa, az első lyoni zsinaton, igyekezett lecsen-
desíteni az egyház és birodalom felzavart állapotát; 
és magát a zsinatot tevé önmaga, és II. Fridrik közt 
biróvá. Ez átalános zsinaton a konstantinápolyi csá-
szár személyesen, a franczia s angol királyok követ 
által jelentek meg , számos püspökökön kivül. A II. 
Fridrik császár ékesen szóló követe, suessai Thádé, 
urá t , az ellene vádul felhozott egyházi s birodalmi 
vétségeket illetőleg, csak igen gyengén védhette; s 
mivel az emiitett királyok követei, kik magukat II. 
Fridrikért közbevetették, tapasztalak, hogy az őszinte 
javulás nyilvánítására engedett két héti haladék időt 
hasztalanul engedte elmúlni, sőt fegyverét élesítve 
készült bosszút állni: a császártól a békitő királyi 
követek is elálltak; a zsinat pedig a megalapított 
bűntényekre kimondá az ítéletet: „Fridrik,mint hit-
szegő, s egyházrabló, kétségtelenül gyanús az eret-
nekségről; s épen azért eljátszta minden koronáit; és 
miután nemzetsége, már harmad-iziglen üldözi az 
egyházat , s ő a maga fiait hasonló szellemben ne-
veli : ennél fogva ezek is, és minden maradékai az 
uralkodásból kizáratnak." E határozat után, melly 
1245-ik évi julius 14-én lőn kimondva, a II. Fridri-
ket gyűlölő német választó-fejed elmek más császárt vá-
lasztának 1246-ik évben. Ö ugyan küzdött még négy 
évig: de szerencséje végkép elhagyta. A parmaiak 
egyik seregét, a milanoiak egyik fiát, a szép Enziot 
elfogták 1249-ben, és 2U évig (azaz: halálaig) rabul 
tartották. Maga II. Fridrik is egy nápolyi várba fu-
tott; hol 1250-ben, természetes fia Manfred által 
megfojtatott , életének 56-ik évében. ,Quod tua vita 

brevis !' Tartott-e bűnbánatot, és nyert-e fölmen-
tetést? bizonyosan nem tudatik. De az igen, hogy 
az átok alá vetett, és szerencsétlenül valamint élt, 
ugy meg is halt II. Fridrik, fiaiban is szerencsétlen 

nevű történetírókat birt amaz állítás kimondására, hogy 
a keresztény népek halhatatlanok, nem, mint a pogányok 
voltak. S z e r k . 
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volt: mert az atyagyilkos ,természetes' fiu*) Man-
fred , midőn a guelfektől kapott sebeiről ruháit ön-
maga letépte, elvérzett; egy másik fia pedig, IV. 
Konrád császár, anjoui Károly parancsára (ki a csá-
szárt Tagliacozzonál legyőzte, a megfutottat pedig 
Frangipani elfogta), hóhér pallosa által, 1268-ik évben, 
oct. 29-én mult ki. (Fleury. Tom. 19, p. 852. et 978. 
Bumüller, 573—579.1.) Ezután nem sokára Olasz- és 
Németországban a császári interregnum szerencsét-
lenségei addig dühöngtek, mig a sz. Péter öröksé-
gét megsemmisíteni törekvő Hohenstaufeneknek a 
császári székről letűntök után , Isten a zivatarokból 
1273-ban habsburgi Rudolfot emelé ki; vagyis azon 
férfi t , ki a pápasággal szövetségre lépett, sz. Péter 
birtokait visszaadta, s a birodalmat is megmenté a 
neki sajátságos , hősies lelkület-, és vallásosságával. 
(Mivel a történelem bizonyítása szerint habsburgi Ru-
dolf volt az, ki császársága előtt találkozván az 01-
tári-szentséget haldoklóhoz vivő pappal, ezt a kel-
lemetlen időjárásban gyalogolót, saját lovára felül-
tette , s az Oltári-szentséget a beteghez kisérte. Ö 
volt a férfi, ki midőn császárrá választatott, a vá-
lasztó-fejedelmek hűségi esküjét elfogadandó, az ak-
kor épen kéznél nem levő birodalmi kormánypálcza 
helyet t , a szent keresztet nyujtá oda : hogy arra 
esküdjenek meg.) Rudolf császárt X. Gergely pápa 
megerősité : a császár pedig, III. Miklós pápa ré-
szére sz. Péter birtokait erősité meg ; és őt se-
gité is, hogy a ghibellinek és guelfek közt a béke 
létrejöhetett. A pápai birtokot biztositó levélben föl-
emlittetnek azon tartományok is , mellyek Jámbor 
Lajos a d o m á n y i , s I. Nagy-Otto, és II. sz. Henrik 
erősitvényi leveleikben foglaltattak. (Fleury. T. 22. 
p. 30—2. Graveson, ad Saecul. 13-um. p. 8.) Nagy-
Károlynak eme, 8-dik századbeli müve, mellyet 
habsburgi Rudolf 1278-ki junius 30-án megerősített, 
korunkban nem csak a habsburgi ivadékra nézve áll 
szép példányul : hanem illyenül kellene állnia a fran-
czia uralkodóra nézve is ; és inkább ajánlkozik utá-
nozásul,mint a megbukott Hohenstaufenek kudarcza. 

Bajor Lajos, a 14-dik század első felében szinte 
azon ösvényre lépett, XXII. János, XII. Benedek, és 

*) Sőt nagyon is ,természetlen' ; mint átalában az em-
ber nemesebb természetével nem egyez az illy magzatok sza-
porítása. Az örök életre hivott embernek csupán az lehet 
,természetes', a szó nemesebb értelmében, mit az őt erény-, 
és igazságra nevelő egyház is helyesel : ha csak azt nem 
akarja valaki erősíteni, mikép az embernek is épen az termé-
szetes, mi a baromnak. Hanem a s z o k á s , e nevezetet is el-
fogadta : mint átalában az ember sok ollyanhoz tud szokni, a 
mi nem jó. S z e r k. 

VI. Kelemen irányában, mellyen a koronás fejekre 
borostyán nem szállhat. Lajos ugyanis , ámbátor a 
hét választó közül öt által császárul választva, mint 
ghíbellin-pártbeli, s egyház-ellenes ember ismeretes 
lévén, az Avignonban székelt törvényes pápától (mit 
akkori jog szerint tennie kellett), megerősítést és koro-
názást nem kért, és igy nem is nyert. Ő Marsilius Pa-
tavinus, és Jandunus János pápa-ellenes, sőt eretnek 
írókat pártfogolván, a pápát hamisan és fondorkodva 
vádolta ; s a pápai birtokokat elfoglalt apró zsarno-
kok segítségével Romába nyomulván, ott magát 
1328-ki január 17-én egy letett bibornokkal megko-
ronáztatta. Ezzel sem elégedvén meg, az általa letett-
nek nyilvánított XXII. János pápa ellenében Corbari 
Péter szerzetest (V. Miklós névvel) ellenpápául nevez-
te k i , s ezen ellenpápa által, kit maga a császár ko-
ronázott pápául, magát másod izben is, május 22-én, 
császárul koronáztatta. Ezen, és más , a történelem-
ből felhozható fontos okoknál fogva, bajor Lajos a 
főnemiitett pápáktól ismételve átokkal sújtatott: an-
nál is jogosabban, mivel Lajos a ghibellin pártoso-
kat a pápa ellen minden jogtalanságok elkövetésére 
buzditá, és segítette; sőt romai főbiztosa által zsar-
nokul kivégeztettek azon toscanai s lombardi urak 
is, kik V. Miklóst ellenpápának nyilatkoztatván, őt az 
egyház törvényes fejéül elismerni vonakodtak. Kü-
lönben is az olaszok Lajos császárt pénz-zsarolásai 
miatt gyűlölvén, s a romaiak ellene fölzendülvén, a 
császár távozni vala kénytelen; s végre maguk a 
császárpárti ghibellinek is kibékültek a pápával tartó 
guelfekkel, s a pápát Roma urának elismerték. Mi-
után pedig a lombardok is elhagyák Lajost, ő ugyan 
dicstelenül Németországba tért vissza: pápája pedig 
bünbánólag járult az őt kegyelmébe visszafogadott 
XXII. János pápához. Ennek halála u tán , mivel La-
jos XII. Benedek pápánál sem vihette ki császárul 
elismertetését, a VI. Kelemen pápától ajánlott béke-
pontokat pedig visszautasitá : ettől is átokkal súj-
tatott 1346-dik évi április 13-án; a választó-feje-
delmek pedig ugyanez évben más császárt válasz-
tottak , ki magát IV. Károlynak nevezte. A letett 
császár 1347-ki october 11-én egy medve- és vad-
kan-vadászaton gutaütés következtében lováról le-
szédült, és meghalt. — A választó-fejedelmek által 
megválasztott cseh ki rá ly , IV. Károly császár név 
alat t , VI. Kelemen pápától, kinek jogos követeléseit 
sz. Péter örökségét illetőleg teljesité, a császárságban 
megerősíttetett; és 1355-ben, VI. Incze parancsára, 
Bertrand bibornok által Romában meg is koronázta-
tott Húsvét napján. Császárságának ideje alatt, 1346'-
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tói 1378-ig sok jót eszközlött: az arany bullában a 
császár-választási rendet meghatározván, a biroda-
lom békéjét eszközlé. (Kár , hogy Yenczel fiának a 
következést a trónon, pénzzel eszközlé ki a válasz-
tóknál.) A prágai egyetemet megalapitá; Y. Orbán 
pápát Avignonban meglátogatá, s az egyház iránt 
jótékonyságot gyakorlott. Olaszországot az apró 
zsarnokoktól megtisztítani Ígérkezett; a pápáknak 
tett Ígéreteket pedig sz. Péter örökségét illetőleg tel-
jesítette is. Dicső életét 1378-iki nov. 30-án végezte 
be 63 éves korában , s Prágában eltemettetett. 
(Fleury. Tom. 23. et 24. Graveson, ad Saecul. 14-um. 
Bumüller. I. Köt. 623. 1.) Dr. Zerich Tivadar. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DÖMÖS, april. 13-án. Minthogy e lapok főhivatása, fel-

jegyezni mindazt, mi a magyar egyház területén nevezetes 
történik, hadd adják át az utókornak azon, maga nemében 
ritka ünnepélyt is, mellynek mi, P.-Maróth helységében, az 
egész esztergomi alesperességi lelkipásztori karral, sok ki-
tűnő vendéggel , és val.láskülönség nélkül talán a helység 
minden lakosival, örömtanui voltunk. Ft. darmai s őri Gyön-
g y ö s i János ur, P.-Maróthnak érdemekben megőszült lelki-
pásztora, ki ezelőtt három évvel fölszenteltetésének ötvenedik 
évét ülé, folyó évi aprilhó 12-én ép egészségben, ugyanazon 
egy helyen, P.-Maróthon töltött , és szakadatlanul hiven tel-
jesített plebánosi hivatalának ötvenedik évét ünnepelte. Az 
ünnepélyt ő cs. kir. Fölségének legmagasb kegyelme, főmagass. 
bibornok-érsekünk magas személye, a mélt. esztergomi főkáp-
talan három érdemes tagja, a megyének nagys. főnöke, több 
cs. kir. hivatalnok, a patronatus képviselője, az ünnepeltnek 
rokonai s barátjai , a kerületi papság, tanárok, a helvét val-
lásúak részéről a tiszteletes, de különösen vidékről is nagy 
számmal megjelent hivek tették fényessé, mindnyájunkra 
nézve pedig felejthetlenné. Nyolez óra után megkondulván a 
templom harangja, fígyelmeztete minket, és az összesereglett 
népet, kegyelmes főpásztorunk, az esztergomi bibornok-érsek 
és herczeg-primás közeledtéről. Ősi szokás szerint, a vegyes 
vallású helység lelkes fiai rohanva lovagoltak a magas ven-
dég elé, őt közénk kisérendők ; ékes koszorúkkal feldiszesitett, 
és megolvashatlan számú szüzek egész serege kiséré ő emi-
nentiáját a plébániaiakba; hol a neki külön elkészített szobá-
ban fogadta legelőször ft. Gyöngyösy János ur-, a kerület és 
ünnepély nestorának, azután a megyei cs. kir. hivatalno-
kok-, kerületi papság-, kath. hivek- és helvet vallásuak-
nak részéről tet t külön üdvözleteket; mellyekre kegyesen 
válaszolni, s ez által az egész ünnepélynek családi bizalmat 
és rokonérzelmeket kölcsönözni kegyeskedett. Nem hiányzott 
nyomtatásban megjelent üdvözlet sem, helybeli jegyző La-
kos Péter úrtól. Az üdvözletek végeztével templomba kisérők 
főpásztorunkat, hol az ,Ecce sacerdos magnus' u tán , azon ol-
tár előtt találtuk magunkat, mellyen az érdemekkel koszorú-
zott áldozár félszázad alatt naponkint áldozott ; s eszünkbe 
jutának a papi élet örömei s terhei , az élet és halál, az ér-
dem és jutalom, a mult és jövendő. Erre ő eminentiája meg-

kezdvén a ,Téged Isten dicsérünk'-et, hálát adtunk az élet 
Urának ; kinek falusi szolgáit is illy ünnepélyben részesíteni, 
vigasztaló gondviseléséhez tartozik. Ez után az áldozatot mu-
tatá be a Mindenhatónak az érdemes áldozár ; mellyet ő emi-
nentiája kezdett meg vele az oltár alsó lépcsőjén, és azzal 
faldistoriumára ment : hol ajtatos imákban egyesült a misét 
mondóval ; mi pedig Örültünk, hogy környezhettük az öreg 
urat, és szolgálhattunk neki. Evangelium után kerületünk es-
perese, ft. M i s k o 1 c z y Márton, Esztergom vizi-városi plé-
bános ur lépett a szószékre, s valamint igen ér thető , ugy 
szép beszédében kiemelte a papnak méltóságát; különösen 
pedig az ünnepeltre vonatkozólag ennek számos, félszázados 
érdemeit; s tudtunkra adta, hogy 2631-et megkeresztelt, 
2205-öt eltemetett , 618-at összeadott, 15-öt megtérített, és 
2 izraelitának adta fel a keresztség szentségét. A sz. misé-
nek bevégezte előtt , a bevett szokás szerint ő eminentiája 
100 napi bucsut hirdetett mindazoknak, kik az anyaszentegy-
ház kivánatinak eleget tesznek. Mise után ő eminentiája az 
oltár közepe előtt foglalt helyet; az ünnepelt pedig jobb kéz 
felől a neki díszesen elkészített széken. Mindnyájan figyelem-
mel hallgattuk kegyes főpásztorunk előadását, miszerint az ő 
közbenjárására tör tént , hogy tekintetbe vétetvén ft. Gyön-
gyösy János pilis-maróthi plébános urnák félszázadot megha-
ladó érdemei, ő cs. kir. Fölsége őt koronás arany érdemke-
reszttel földiszesíteni legkegyelmesebben méltóztatott ; miért 
is az említett, eléje, s ekkép az oltár elé térdelvén, azt ő emi-
nentiája saját kezeivel mellére tűzte, ő pedig kezet csókolva 
köszönte meg e kitüntetést. De mig egy részről ő eminen-
tiája kegyelmes tolmácsa volt a legmagasb kitüntetésnek, ad-
dig más részről saját kegyelmét és gyengéd atyai szeretetét is 
éreztette. Ugyanis már előtte való nap őt vörös övvel, és főtisz-
telendői czimmel meglepni, s nem csak neki, hanem az egész 
kerületi papságnak, különösen pedig a maróthi hiveknek nagy 
örömet okozni méltóztatott. Már előtte való napokban emle-
gették ő eminentiája jövetelét, ki gondot fordit és fényt áraszt 
a falusi népre is. Megtisztelve érezte az magát lelki atyjában, 
kit az utczán seregestül követett : számtalan zászlók tűzettek 
ki; a tér fáradsággal megtöltetett és tisztíttatott; a templom 
fölékesittetett, s az ünnepély olly szint öltött , mellyet aligha 
látand a helység egyhamar. Emelte e ritka ünnepélyt ő emi-
nentiájának valamint másutt, ugy itt is tanusitott fáradhatlan 
buzgalma : sz. mise, és ünnepély után ugyanis az oltártól sz. 
beszédet tartván a bérmálás szentségéről, ennek végeztével, 
az őszek és gyermekek, helybeliek és vidékiek számosan bo-
rultak térdre a templom hosszában, s elvették a Szentlelket 
azon nevezetes napon, mellyen kitüntettetett öreg lelkipászto-
ruk ; ki a legöregebbek mellett mint bérmálási atya felállott : 
sz. mise alatt pedig a mennyei eledelben általa részesittettek. 
Midőn ő eminentiájának magas jelenléte nem csak fényt , ha-
nem örömet is árasztott Maroth helységének különbség nél-
kül minden lakosaira, jól esett tapasztalni, hogy iránta is a 
mély tisztelet átalános volt , és valláskülönbség nélkül nyilat-
kozott. T. cz. H e c k e n a s t Gusztáv u r , ki P.-Maróthon igen 
szép emeletes házzal, melléképületekkel és kerttel bir , a ple-
bánia-lak szük volta miatt , a helybeli plébános ur kérelmére, 
szives volt minden helyiségeit ő eminentiájának és egész nagy 
környezetének már előtte való napon rendelkezése alá bocsá-
tani. Az egyházi ünnepély után tehát az ő becses és fénye3 



házában találtuk az asztalt negyven személyre díszesen fölte-
rítve, a szobákat befütve, szolgálattal ellátva ; s itt, hol ő emi-
nentiájának kegyelme, a házi urnák pedig szívélyes mivelt-
sége közösen hintek közénk a megelégedés fesztelen érzelmeit, 
ebéd alatt örömeink hangos szavakban törtek ki. Legelőször 
ő eminentiája ő cs. kir. Fölségeért emelt poharat; ki legma-
gasb kegyelmét a félszázados plébánossal éreztetni méltózta-
tott ; mit ez őszinte magyar érzelmekkel megköszönvén, har-
sogó ,éljen' követett : azután megemlékezett ő eminentiája 
másokról, különösen a tisztelt és megkedvelt háziurról is. 
Utóbb a megyei főnök ő nagysága, kerületi esperes, és roko-
nok , egymást felváltva tolmácsolták a kivánatokat, s ez által 
emelték az ünnepély szépségét ; mignem az idő is eloszlatván 
szomorú fellegeit, hazatérésre intett. Dömösi-

GYOR,sz. György hava 9-én. Mélyen érzők a közel lefolyt 
napokban, milly megbecsülhetlen szerencse, azon áldott édes 
anya gyermekének lenni, ki világot ölelő karjait forró szeretet-
tel kitárva, szülői gyengéd hévvel szoritja magához az egész 
emberiséget ; tapasztalok, milly j ó , és kellemes az ő anyai 
keblén nyughatni: hol a földön, a siralmak ez inségteljes völ-
gyében élőknek egyedül lehet csak valódi békét és biztos 
menhelyet lelni, s enyhe vigaszt meríteni. Mert ez anya, iga-
zán szivén hordozván övéinek üdvét, nem feledkezik meg 
azokról gondoskodni, a mik legszükségesebbek, tudnillik a 
lelkiekről. Azért a böjti sz. napokban az apostoli szószékre 
szólitá szolgáit, kik mennyei tüz által megtisztított ajkakkal 
hirdet ték, Isaiás utasítása szerint, Isten népének elkövetett 
vétségeit, és fölemelvén szavukat, tárogatóként kiálták a tö-
redelem szükségességét. Es igy mi csuda, hogy Isten igéjé-
nek a szent hegyről lecsapó sürü villámai, s az ezek által 
élesztett elmélkedés buzgó heve, leolvasztván szivünk fagyos 
kérgét, azt lelkesült szent lángra gyulasztá. Megszomorodtunk 
ugyan lélekben, s keblünk kisajogta magát : de üdvünkre 
szolgált ez igen is ; mert épen ez töré meg keblünk durva ke-
ménységét : fogékonynyá tevén azon örömekre, mellyeket a 
feltámadás égi mosolyt hintő szent hajnala, s a minden ünne-
pek legdicsőbb királynéja szende áradozással nyujta. Fe-
szülve volt előre buzgalmunk : de mennyire fokozák ezt a 
lángkeblü megyés-püspök ő méltóságának ihletett igéi, a fel-
támadás v^gaszdus titkának kétségbevonhatlan valódiságá-
ról! A mennyei jelenetnek szem-, vagy fültanuja élénkebb 
színekkel nem állíthatta volna szemeink elé az egyházunk ün-
nepelte magasztos dicsü csudatitkot, mint püspök atyánk. 
Eszünkbe jutának a királyi dalnok szavai : „A beszédidből ki-
fejlett tudomány megvilágosít, és értelmet ad az együgyűek-
nek!" (Zsolt. 118, 130.) Valóban akkép éreztük a sz. titok 
igazságát, mintha saját szemeinkkel láttuk, tulajdon füleink-
kel hallottuk volna a feltámadt Isten-embert ; mintha Tamás-
sal ujjainkat sebhelyeibe bocsátottuk volna. Az oltár fölött dí-
szelgő , s imádott Üdvözítőnknek a halálon nyert győzedel-
mét ábrázoló sz. szobor gyakori, figyelmes vizsgálására hiván 
föl, szeretetteljesen intett ő bennünket, miszerint hitünket 
sziklára alapítsuk, mellyből isteni Mesterünk föltámadt, s 
mellyre egyházunk is alapítva lőn ; s hogy az, a tenger köze-
pén álló, minden viharos hullámot szilárdul visszaverő kő-
szirtként emelkedjék a magasba, rendületlenül állván derű-, 
és zivatarban egyaránt. E tiszta, zavartalan lelki örömnek 
volt azonban egy más, részletesb oka is ; tudnillik a győri 

püspöki palota ujolag átalakitott, s régi eredeti idomára visz-
szavitt, goth ízlésű kápolnájának, az egyházi művészet e va-
lódi remek példányának, ma, húsvéthétfőn végbe ment ün-
nepélyes feláldatása. E magasztos mü rajza- s leírásába ava-
tatlan kezekkel ereszkedni, tőlem a legnagyobb merészség 
volna. Ennek tüzetes ismertetése azonban nem fog elma-
radni J). Jelenleg némi tájékozásul csak annyit mondunk, 
hogy e jeles mü L i p p e r t József, aradi hazánkfia, jelenleg 
Bécs leghiresb szellemdus építész-művésze meglepő fönségü 
alaprajza szerint készült. Tekintetbe sem véve azon nagy-
szerű áldozatokat, mellyekkel mélt. atyánk a haza s egyház 
oltárához já ru l , csupán ez is elégséges, hogy minden aljas 
hizelgés nélkül elmondjuk róla, mit egykor Dávid mondott 
magáról : „Domine dilexi decorem domus tuae , et locum ha-
bitations gloriae tuae." (Vége köv.) 

SZAMOS-UJVÁR (Armenopolis, örmény-város). I t t 
az örmény szertartású romai katholikusok egyházélete uj len-
dületet nyert. Ugyanis az erdélyi örmény püspökségnek (a 
17- és 18-ik században erdélyi örmény püspökök voltak: Mi-
nas , vagy Mennas, és Auxentius Verzirescus, vagy Verzár) 
restauratiója-, s egy örmény nevelő-intézet felállítására, a 
városi közönség 40,000 (mondd : negyven ezer) forintot sza-
vazott meg. Ez ügyre vonatkozólag két munka jelent meg: 
egyik, mit e napokban láttam, egy szent beszéd magyar nyel-
ven , ajánlva a szamos-ujvári községnek, mellynek költségén 
megjelent 1859-ben, Bécsben *). A másik egy latin munka, 
melly hallomás szerint illy czim alatt jelent meg : ,História 
ArmenorumTranssylvaniae a primordiis gentis usque nostram 
memóriám per Christophorum L u k á c s i Parochum Armeno-
politanum'; ajánlva Bozági Jakab caesareai érsek és bécsi Me-
chitarista-főapát urnák. (Bécs, 1859. 8-r. XV és 149 lap.) 
Ugyancsak Szamos-Újváron, az esperes-plebános Lukácsi ur, 
rózsafüzér-társulatot is alapított 2000 forint adománynyal; 
mellynek czélja, az ajtatosság emelése mellett, árva gyerme-
keknek táplálása és nevelése is. A társulat alapszabályait, az 
erdélyi latin szertartású püspök ő nméltósága megerősité, s 
a szent czélra 500 forintot úrbéri kárpótlási kötelezvényekben 
ajándékozni sziveskedett. Ezek tények, nem hizelgések, nem 
elferditett hirek. Bizony nagy kár , némelly erdélyi hirhordók 
előtt a lapokat föltárni, a lapok compromissiójára. -f-f. 

OLASZORSZÁG. A húsvéti sz. ünnepek alatt annyi te-
mérdek nép gyűlt össze a kereszténység fővárosában, hogy a 
sz. atya külön palotákat nyittatott meg, a vendéglőkben szál-
lást nem kapható idegenek számára. Az ágostai postalapnak 
apr. 1-ről irják Romából: „Hosszú idó óta nem volt olly rop-
pant sokaság, talán a Bold. Szűz szeplőtelen fogantatása fe-
lőli dogmának kihirdetését kivéve, a Vaticánban, mint tegnap-
előtt. A pápa. mint rendesen, fél egyre jöt t le a lépcsőzeten, 
s az előtért és tornáczot tömve találta emberekkel, ugy hogy 
alig lehetett keresztülmenni. Az összegyűlt nép számát leg-
alább is 20,000 főre tehetni. Számos idegen volt közöttük, 
kik utóbbi napokban tömegestül érkeznek. A romai nemesség 
az első sorokban volt látható; s bizton elmondhatja az ember, 

1 ) Mert bír juk e tekintetben ft . Ipolyi Arnold tudós archaeolo-
gusunk igéreté t , mellynek beváltását épen olly forrón , mint esdve 
várjuk. (Lásd ,Religio' 1859. II. 36. sz.) 

*) Történelmi részét, egészen nem adhatván, legalább kivonat-
ban lapunk mai száma hozza. S z e r k . 
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hogy egy sem hiányzott közülök Ne adjon ön hitelt ama 
számtalan hazugságoknak, mellyeket a pápai állam felöl a világ-
ba irnak : nem csak Romában, de a határgrófságokban is, eddig 
legmélyebb nyugalom uralkodik, ámbátor a folytonos ingerlé-
sek nem hiányoznak Hogy a Romagnában a clerus ezeren-
kint szavazott volna, merő hazugság. Voltak ugyan egyes saj-
nálandó esetek : de ha még megholtakat is szavaztatnak, ha 
egész csomó szavazatjegyeket dobnak az urnába, ha az embe-
reknek kalapjokra tűzve kell szavazatukat hordaniok , és egy 
piemonti tábori-pap által kell a Te Deumot énekeltetni, mi-
vel egy pap sem akarta magát erre használtatni Bolognában, 
ugy nem lehet nagy öszliangzatról szólni" (a sardiniai kormány 
részére tudnillik). — Olly átalkodottság mellett, minővel az 
olasz forradalmi kormányok minden eszközt felhasználnak a sz.-
szék és pápa gyűlöletessé tevésére ( ugy hogy Florenczben a 
Siècle-féle álbulla négy napig áruitatott nyilvánosan az utczá-
kon, mig végre is a kormány, azon oknál fogva tiltá el, mert 
,idegen hivatalos' okiratokat a hatóság engedelme nélkül nem 
szabad közzé tenni : mintha nem tudta volna annak becs nél-
küliségét!) még azt is lehetségesnek kell hinnünk, mit az 
,Oest. Zeit.'-nak irnak Bolognából, miszerint a forradalom Sar-
diniával kezet fogva, elhatározta légyen a pápa világi ural-
mának végképeni megsemmisítését. Ennek előkészítéséül röp-
iratot szándékoznak kiadni, ,Sopra l'assoluta impossibilita del 
potere temporale del Papa' (a pápa világi hatalmának absolut 
lehetetlensége felől) ; mellyben Roma van az uj olasz biro-
dalom székvárosául kitűzve. (S igy ők maguk vallják be, milly 
igaz volt a sz. atyának azon előremondása, hogy a Romagna 
átengedése nem fogná a sz.-szék teljes kirablását megakadá-
lyoztatni, hanem az csak első lépés lenne a pápai uralom tel-
jes megszüntetésére.) Sőt az iratnak már ki is kell nyomva 
lennie, ha való, miszerint máris láttattak egyes példányok 
belőle bizodalmas körökben. A sz.-székhez hü egyének Bolog-
nában kitartásuk áldozativá lesznek ; a tömlöczök a hit vér-
tanúival telvék. Fájdalom! nem hiányoznak egyes papok is, kik 
az egyháznak hátat forditva, az uj napot üdvözlik. Egy illyen, 
mult héten , a templomi szószékről merte nyiltan ostromolni 
a pápa világi uralmát ; s az illy elvekhez szokott hallgatóság 
megtapsolta a beszéd egyes helyeit. Az érsek a forradalom 
apostolát felfüggesztette ugyan, s egy kolostorba csukatta : 
de a nép viszonzásul az érseki palotát rohanta meg; a kor-
mány pedig az érseki rendelet visszahúzását kívánja a fŐpász-
tortól : ellenkező esetben azzal fenyegetődzvén, hogy az érse-
ket hadi törvényszék elé állíttatja. Itteni állása tarthatatlan, 
s naponkint várják hivatalátóli megfosztatását. 

— A kamara ülésében összerogyott elnök, Quaglia 
generalis annyira mégis magához j ö t t , hogy az egyház szol-
gáját hivathat ta , ki őt Istennel kibékitvén, a nem sokára 
bekövetkezett halálára keresztényileg előkészítette. Teme-
tése nagy pompával ment apr. 8-án végbe : jóllehet sokan 
a követek közül csak azért nem vettek benne részt, mivel a 
megholtra nehezteltek az általa kimúlásakor tanúsított,gyen-
geségéért. Mert hiszen a hitetlenség ereje az istentagadás-
ban rejlik: az önmagát istenítő kevélységben. — A pápai ki-
közösitő okiratot ugyan , miután elterjedését gátolni ugy sem 
lehete t t , a kormány megengedte közöltetni, de az egyházi 
tekintélyt ostromló, s a sz. atyát kigúnyoló észrevételek kísé-
retében. A turini ,Gazzetta' nevezetesen e szókkal adá azt a 

nyilvánosságnak által: „Illyetén dolgok méltó büntetéseül 
csak is a nyilvánossá-tétel szolgálhat." 

R o m a , april. 5-én. Mai napon három olly határozat té-
tetet t közzé, melly a boldoggá-mondatáa- és canonisatióra vo-
natkozik. Egyikben nyilvánittatik, hogy K ö r ö s i Márk (M. 
Crisinus) esztergomi kanonok, ugy szinte P o n g r á c z Ist-
ván, és G r o d e c z y Menyhért kassai jezuiták boldoggá-mon-
datásának ügye megérett a felőle hozandó határozatra. (A. Z.) 

FRANCZIAORSZÁG A párisi érsek, Morlot bibornok, 
az eleinte csupán Húsvétig tartandott ajtatosságot és könyör-
géseket az egyház szorongatott fejéért , Nagy-Boldogasszony 
napjáig meghosszabbitván, mint mondatik, nagyon erőteljes 
felszólítást intézett a hívekhez, hogy ne feledkezzenek meg 
imáikban a pápáról, „kit épen a jelen pillanatban fenyeget a 
legnagyobb szerencsétlenség, és jobban üldöznek, mint bármi-
kor annakelőtte." A kormány maga részéről minden hivatalno-
kaihoz ujabb utasitásokat küldött, mellyekben a tisztviselők a 
clerus elleni legszigorúbb és kíméletlenebb eljárásra szabadit-
tatnak föl, sőt épen ez tétetik nekik kötelességül. 

— A ,Le Monde' némelly párisi lapokat nevez meg, 
mellyek az excommunicatio-brevéből egyedül azt hitték köz-
lendő-, vagy közölhetőnek, hogy a breve következő két aláirás-
sal van ellátva : ,Séraphin Alajos apostoli átkozó' (vagy akár ká-
romkodó), s ,Ossani Fülöp, az átkozódások mestere.' A ,Messa-
ger de Paris' még ezt is hozzáteszi : „Nem is tudtuk, hogy 
Romában különös egyházi hivatalok léteznek az átkozódás-, 
és anatliemák szórására. A pápának épen ugy megvan az ő 
átok-mestere, mint az uralkodóknak az ő caeremonia-meste-
reik." Tehát e lapok, mellyek azzal kérkednek, hogy (mint állí-
tása szerint a ,Siécle'-t) naponkint ,egy millió franczia' ol-
vassa ; mellyek az ,intelligentia' képviselőiül akarnak nézetni, 
s a tömegek vezéreiül tolakosznak föl, még csak a legközön-
ségesebb ismeretekkel sem bírnának, mellyeket bármilly némi-
leg mivelt, és irodalmi dolgokkal foglalkozó egyénben meg 
szoktunk kívánni? Vagy pedig, a mi még szomoritóbb, a legal-
jasabb elferditések-, és csalásokra is felszabaditottakul érzik 
magukat a nagy közönség irányában ? Az egész dolog abban 
sarkallik, hogy a pápai okirat, mint rendesen, az azt közzé-
tevés végett á tve t t , és erről felelős hivatalnokok, a ,cursor' 
és ,cursorok főnöke' által is alá van irva : mi az angolban né-
mileg adhat ugyan alkalmat egy nemtelen szójátékra (,cur-
sor' futárt, ,curser' pedig átkozódót, káromkodót jelentvén) : 
de franczia iró-, és lapszerkesztőnek semmi esetre. Azért ha 
ezélczbenaz angol,Times' megtetszett is magának, a kath. (?) 
franczia szerkesztők majmoló utánozása, a becstelenség ,non 
plus ultrá'-ja. A ,Times' bátran írhat ja , mivel az egész világ 
megszokta, tőle csak rágalmakat hallani, hogy : „a Bourbo-
nok balfogásai Déli-Olaszországban mindazt haladja, mit sze-
rencsétlen fejedelmei valaha rosszat elkövettek, az egy pá-
pát kivéve" : de hogy Francziaországnak még mindig elég 
számos kath. millióit, az ő szentséges fejőkben ekkép il-
lethessék gunynyal egy kath. nevet viselő kormány orgánjai, 
az mégis több, mint hogy méltó bámulatot] ne gerjesztene. 
Más részről azonban meg kell azt is vallani, mikép valóban 
csudálatos ama tudatlanság, mellyel némelly vezérczikk-irók 
egész vakmerőséggel szónokolnak olly tárgyak felől, mellye-
ket még kevésbbé látszanak érteni, mint olvasóik, kiket fel-
világosítani szándékoznak (?). S még ők kérkednek olvasott-
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ságukkal ! Glassicusokat idéznek (rosszul) ; latin mondatokat 
szórnak: és — nevetségesekké teszik magukat az é r t ő k előtt. 
De milly csekély ezek száma ! A többség csudálva szemléli a 
roppant nyelvtudomány stb. bizonyitványait. Hisz a ,Siècle' 
szerkesztői még latinul is tudnak ! A ,Courrier de Paris' pedig 
Antonellit is megleczkézi, s latinul kiált rá : ,Flectate genua !' 

— Az általunk is emiitett ama jelentékeny eseményre, 
mellynél fogva a pápa világi hatalmának biztositását kérő 
katholikusok folyamodványai a senatus által szótöbbséggel 
ugyan el-, de még sem h a l l g a t v a mellőztettek, a 
,N. Preuss. Zeit.' párisi levelezője visszatérvén, april. 10-di-
kéről i r ja , hogy a senatusban e tárgy fölött tar tot t szó-
noklatok nyilvánossá tevése, átalán törvénytelen, és alkot-
mányellenes. (A kormány tudnillik Dupin urnák a gallicán 
szabadságok, és organicus articulusok tekintélyén alapuló be-
szédét lapjaiban kinyomatván, annak minél szélesebb körbeni 
elterjesztése felől is gondoskodott : mig „természetesen a sz.-
szék jogai mellett felszólalni kinek sincs megengedve.) „Az 
alkotmányban az áll , hogy a senatus ülései titkosak ; és csu-
pán határozatai bocsáttatnak nyilvánosságra. A mint hogy ez 
volt az első eset , mióta a senatus létezik, efféle közzétételre. 
Es a kormány nem elégelte, hogy az értekezlet a Moniteur-
ben közzé tétetett : az errőli jelentést mindenütt falragaszok-
ban is terjesztet te, s az utczákon áruitatta; annyira szivén 
feküdt , hogy Dupin átalános-ügyvéd beszéde mindenkinek 
tudomására jöjjön. E beszéd volt ugyanis a főcsapás , melly a 
petitiók-, és az ezekben a senatus elé terjesztett ügyre mére-
te t t : nem valami remekmű ugyan, de mindenesetre mesteri-
leg készitett szónoklat; jóllehet egyetlen eszmét, és okot sem 
tartalmaz , melly a ,Siècle' hasábjain már ismételve elő nem 
fordult volna. Csakhogy Dupin ur élczesebb még a ,Siècle'-
nél is; mellynek nem jutot t eszébe, ama petitiókat az egyház-
nak a pápáért mondott imáival párhuzamba tenni ; s a sena-
tust fölhívni, hogy Istent vegye magának mintául, ki a forra-
dalmat a Romagnában m e g e n g e d t e " S igy, a mit Isten 
megenged történni, az ellen semmi törvényszéknek sem lehet 
kifogása ! Dupin, a nagy államügyész ezentúl csak azon bűn-
tettekért fogja a gonosztevőket fenyíteni, s Francziaország-
ban fenyittetésöket megengedni, mellyekért Istennek bünte-
tése is nyomon éri a gonosztévőt ; vagy inkább egyedül azok-
ért, mellyeket elkövettetni nem engedett meg az Isten, és igy 
polgárilag meg sem történtek Minthogy pedig a hitetlen 
állambölcsészet nem hisz sem Isten-, sem annak büntetései-
ben ; az illy igazságkiszolgáltatásban hivőket babonás oktala-
noknak tartván : e szerint minden gondolható bűntett szabadon 
elkövettethetik. Ha Isten megtörténni engedte, kinek mi sza-
va hozzá? Dupin szerint, még a legfőbb törvényszékeknek 
sincs. Csakhogy-minek is akkor a törvényhozás; és miért húz-
zák a franczia senatus tagjai a 30,000 frankot évenkint? „E 
nyomorult elménczség, ugy látszik, különösen hatot t ; mivel 
azt olvassuk a tudósításban : ,Sensation profonde ; vive ap-
probation' (mély benyomás ; élénk helyeslés)." Hiában is szó-
lottak a jelen volt főpapok ; hiában erősité a marseillei püs-
pök, hogy: ,e petitiók valamennyi katholikusok óhajtását 
fejezik ki'; hiában kelt föl Boissy marquis, és tiltakozott 

a tárgyalás befejezése ellen : már csak az illem is akkép 
hozván magával, mint mondá, hogy egy illy nagy fon-
tosságú ügyön ne essenek olly könnyeden á t , fél ülésidőt 
is alig szánva neki ; s hogy legalább azon főtiszteket kellene 
meghallgatni, kik szót kértek ; miután e generálisok Romá-
ban voltak, és ismerősek az ottani viszonyokkal „Mindez 
semmit sem használt. Az elnök a tárgyalást befejezettnek 
nyilvánította. A szavazás eredménye tudva van.. . . A mint a 
főpásztorok, ugy szavaztak a három generalis Gemeau, Mont-
real és Rostolan *), ké t , a császári udvarhoz igen közel álló 
egyén, Clary, és Thayer urak , Dupin ur fivére (Károly, a hi-
res statistikus), Beam gróf, Boissy marquis, Crouseilhes 
báró, Gabriac marquis, s a belügyek volt ministere Arrighi, 
paduai herczeg is. Valamennyi cardinalisok szót emeltek. Mor-
lot legkevesebbet, legerőteljesebben Matthieu bibornok szó-
lott." Különösen a kormány eljárását emlitve a clerus irányá-
ban , mondá : „Mi hasznuk volt mindezen rendeleteknek ? 
(A főpásztori körlevelek közzé-tétele megtiltásának stb.) Vall-
jon az izgatottság szünt-e ez által ? Nem, az ingerültség most 
is csak olly nagy, mint annakelőtte. S ez nem is lehet más-
kép Falukon házmotozásokat tartottak" (a sz. szék jogai-
nak védelmére irt röpiratok elkobzása stb. végett) ; „az isko-
lákba is bementek, a gyermekek irószekrényeit felnyito-
gatták ; a gyermekeket formális birói kihallgatás alá fogták 
(annak kitudása véget t , hogy nincs-e náluk, vagy szülőiknél 
valamelly nem-tetsző röpirat). Milly zavar ! Milly nyugtalan-
ság! Mi a papságot illeti, szószékkeli visszaélést emlegettek. 
A baj nem lett volna olly nagy, hacsak azon papok üldöz-
tettek volna, kiknek efféle kicsapongást méltán vethettek 
szemökre : de ők meg akarták a rosszat előzni, mindent ki-
tudni, értesülni, s végre is ujolag a társadalom alantibb osz-
tályához tartozó egyének közremunkálására valának kényte-
lenek szorulni. Illy emberek felügyelete alá van helyezve fa-
luhelyen a papság! Minő állapot! Ki fogná ennek következé-
seit megmondhatni." (A marseillei püspök ezt is megmondta : 
„Vigyázzanak önök, a katholikusok közt legnagyobb elégület-
lenséget fognak vele támasztani : s az elégületlenségtől az el-
idegenülésig nem nagy a lépés.") 

SPANYOLORSZÁG. A sz.-székkel kötött concordatum 
hivatalosan is közzé lőn tétetve. A sz. atya iránti részvét, tet-
tekre is kész lelkesedésben nyilatkozik. A lapokban tekinté-
lyes egyének, nem csupán pénzbeli adományokat irnak alá, ha-
nem személyöket, és egész vagyonukat áldozzák fel az igazsá-
gos ügynek. A ,Regeneráción' lapban egy ezredes (Moreno y 
Roba), saját személyét, vagyonát, és három fiát ajánlja föl 
a pápa , mint Krisztus helytartója jogainak védelmére. A hó-
dolati aláírások még Gibraltarban is számosak. 

k e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára fiúi adományul : 

Esztergomból: nt. M e s z l é n y i Gyula ur . 2 darab es. arany. 

*) Mult számunkban más nevek is emiittettek : lehet, hogy a 
távirati tudósítások pontatlansága mia t t , hibásan. Igy neveztetett a 
marseillei püspök is érseknek. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Mozgalmak az ,unio' terén. I. — Az erdé-
lyi örmények múltja. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyarországból, Olaszhon-, Német- és Francziaor-
szágból. —: Irodalom. 

Mozgalmak az .unió' terén. 
i . 

A brassói , G a z e t t a d e T r a n s s i l v a n i a' 
czimü román lap, idei 10-, és 11-dik számú mellékle-
tében egy , L i b e r t ä t e de t i p a r i u s i f o l o s i r e a 
e i' föliratú czikket hoz, melly nyilvános bizony-
sága annak , hogy erdélyi görög-egyesült hitroko-
naink kebelében csakugyan némi bizalmatlansági 
jelek mutatkoznak az anyaegyház irányában. E je-
lenségek, miután azokat az idéztem lap eszélyes 
szerkesztője fölvenni jónak látta, nem lehetnek egyes 
ember véleménye: ugyanazért nem ártand velők 
megismerkedni. 

A tisztelt czikkiró, miután bebizonyítására an-
nak, hogy a sajtó szabadabban mozog, azt hozza 
fel , miszerint a magyarországi lapok nyiltan tár-
gyalják a közügyeket , e szabadságot maga részére 
is igénybe akarván venni, igy szól: 

„Ha a régi Romának patriarchái, mindjárt u j 
Romának , Konstantinápolynak , a régitőli elválása 
után, minden módot arra törekedtek felhasználni, 
hogy azon tartományokat is, mellyek geographiai 
fekvésök-, és akkori politikai állásuknál fogva Kon-
stantinápoly felé gravitáltak, hatóságuk alá hajt-
sák, melly alá 1202 körül Joanitia, vagy görögö-
sen Joanichie, a románok és bolgárok királya, és 
mint ez mondja, ősei is jutottak: azon nem lehet 
csudálkozni; mert épen akkor növekedvén, és terjed-
vén hatalmuk (potestatea) nyugoton, meg nem fog-
hatták, miért zárkóznék el előlök kelet: hol ama ki-
r á ly , kinek országa nem e földről való, a világ 
Megváltója, Krisztus született, és missioját kezdé, 
kinek ők helytartói valának a földön ; sőt inkább 
azon kell csudálkozni, hogy a románok és felekeze-
tök közé még későbbre sem fért a reformatio, noha 

*) A sajtószabadság, és haszna. 

ez a lelkismeret szabadságát, vagyis bármelly val-
lásnak tetszés szerinti elfogadhatását hirdette, s a ro-
mánokat is majd az unitáriusok (mint D o b r a Pé-
ter, Erdély fiscalis directora 1784-ki dec. 28-án a 
szebeni kincstárnokhoz tett jelentésében ir ja) , majd 
a Calvin-féle reformátusok (mint B o d Péter Sinkai-
nak krónikája után állítja), húzták az unióra, s ez 
uniót egekig magasztalták: többek közt egy Ca-
ravela Jeremias nevü szerzetes is ; mig a reformátu-
sokkal való unióról áthozák a régi Romávali unióra. 
Természetesen mindez , mint mondák, mindig csu-
pán a románok lelki üdve végett történt: mintha ezt 
valakire saját törekvésén kivül is rá lehetne erősza-
kolni! Sőt annál is inkább kell azon csudálkozni, 
mert egy nemzet sem szenvedett annyi keserűséget 
hitvallása miatt, s egy nemzet sincs, mellyet épen 
ez okból annyit ide s tova hurczoltak volna, mind-
annyiszor saját romlására, és mások hasznára. Illyes-
mik foszták meg aztán a románságot virágjától, ari-
stocratiájától, s hozák az egyházakat a leglealázóbb 
szegénységbe ; mellyen mindenki csudálkozhatik, a 
ki nem tudja , és számba nem veszi ama szomorú je-
lenségeket, mellyeken a románok átmentek, s mely-
lyek olly zavarba hozák, hogy ebből még ma sem ké-
pesek kibontakozni. — Azonban nem szándékunk a 
románok más felekezetekkeli uniójának történelmét 
megírni; minek nem itt a helye: hanem mindezt 
csak érintve, átmegyünk fölvett tárgyunk fejtege-
tésére; szólván az egyesült egyházról, és legújabb 
eseményeiről, mellyek nagy horderejű következmé-
nyekkel birnak. — Tudva van, hogy a románok Er-
délyben, és Magyarországon, átalában és felekezet-
különbség nélkül, mióta (későn, mert akkor még nem 
voltak hírlapjaik) észrevették, hogy nincs érsekségök 
és érsekök; csak neve maradván fön némelly egyház-
irományokban, a nélkül, hogy tudnák, mikor? ki 
által? és miért töröltetett el vallásuk e méltósága, 
nemzetök e dísze, melly annyi balsorsu időn át fön-
maradott volt: hőn ohajták elvesztett érsekségök, és 
a vele eltörlött jogok visszaállítását. A második óhaj-
tást részben a marmarosiak táplálták; püspökséget 

kívánván román püspökkel Nagy-Bányára : hogy 
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ennek hatósága alá adatván, főpásztoruk szavait 
megérthessék. Hasonlag hivék a bánátiak is , hogy 
az egyesült püspökség felállításával, megszabadulan-
danak a szerb hierarchia szolgasága alól. És ime, 
mind az érsekség, mind az ohajtott püspökségek 
létre jöttek ! S már most az a kérdés : kielégitvék-e 
azon hő ohajtások, mellyekről szólottunk ; vagy talán 
az óhajtók most még kevésbbé elégedettek, mint 
akkor, mikor csak a reményt táplálák ? Tanúskod-
nunk kell , hogy e megelégedés semmi jelét sem lát-
j u k , semmi hangját sem hall juk, mióta az igtatási 
ünnepély-, és az azon elmondott toastokról, mellyek 
természetesen leginkább azokat örvendeztették meg, 
kik abban részt vet tek, szóló tudósítások elhallgat-
t ak ; mert a távolabb eső közönség csak tényeket 
vár t , és vár láthatni. — Ha nem használjuk is kife-
jezését ama szerencsétlen férfiúnak, ki más megyé-
ben, és más nemzetnél, észtehetségei és ismeretei 
miatt ideálnak tartatott volna, de ot t , a hol volt, a 
dolgok zavara által a kétségbeesés karjai közé ta-
szíttatott, minek következtében azután a Küküllőbe 
fulasztá magát ; értem a szerencsétlen hittudort, P a p 
Józsefet, kinek szójárása volt: „in toto orbe catho-
lico non est tam desolata dioecesis, ut Fogarasensis" : 
mégis senki, ki a dolgok állását tudja és érzi, nem 
tagadhatja, hogy az egyesült hitvallás (confessiu-
nea) teendőinek száma legio. És e teendők, minthogy 
mindenkit érdekelnek, mindnyájok tanácskozásának 
és együttmunkálkodásának eredményei kell hogy le-
gyenek : értsd a hierarchiai administratio rendezését, 
a papság anyagi ellátását, a népnek saját hitvallásá-
bani megtartását, szükségeihez mért , korszerű, val-
lásos mivelődését." (Vége köv.) 

Az erdélyi örmények múltja. 
(Yége.) 

Első, ki az örményeket az üdvözitő hitért had-
dal megtámadta, Maximinus romai császár volt ; ki, 
mint Eusebius egyházi történetíró megjegyzi , egész 
virágzó romai seregeket vesztett el a ker. örmények 
ellen gondatlanul indított és folytatott háborúban. 
(L. IX. c. 8.) Ugyanazon időben másfelől a persák, 
az örményeknek legmakacsabb és dühösebb ellensé-
gei rontottak be az országba; a nemzetet fegyver 
erejével a ker. vallás elhagyására, s a Zoroaster val-
lása elfogadására, az elemek imádására ráhajtani 
szándékozván. E végre számtalan tüzimádó papokat, 
ugy nevezett mágusokat hoztak az országba; kik az 
Ur oltárait lerombolták, és a persa örök tüz tisztele-

tére országszerte oltárokat emeltek, és a föld népét 
a tüz imádására kényszeritették, az ellenszegülőket 
leölték, vagy rabszíjra fűzve fogságba hurczolták. 
Yérbetükkel vannak megírva a nemzet évkönyvei-
ben az üldözések, mellyeket ekkor az örmények Sa-
por és Izdegerd persa királyok idejében Krisztus hi-
teért szenvedtek 1). Ekkor támadtak a nemzet kebe-
léből férfiak, kik a szent-írás Machabaeusaihoz ha-
sonló vallási érzülettől lelkesülve, készebbek voltak 
inkább meghalni, mint hazájok végromlását, nemze-
tök kiirtását, Isten oltárainak felforgatását, az ár-
tatlan , vallásához hü népnek fogságba hurczoltatá-
sá t , és legyilkoltatását tovább szemlélni. Fegyver t 
fogtak tehát, és szembe szállván a persa hatalommal, 
negyven évi legvérengzőbb háború után, millyenről 
a História csak emlékezik , kivívták hazájok és val-
lásuk szabadságát. Krisztus ezen bajnokainak egyike 
és nevezetesbike volt a hős Vártán, Örményország 
hadainak fővezére ; ki nyolczvan éves korában, se-
regének élén vitézül harczolva, árulás következté-
ben, 1036 társával elesett. 

Ma nem érném végét beszédemnek, ha csak szá-
zad részét akarnám elmondani azon veszélyeknek, 
mellyekben nemzetünk vallásáért forgott a VII. szá-
zadban , az akkor épen tőszomszédságában támadt 
mohamedán hatalom és vallás elleni küzdelmeiben ; 
mel ly, a mint tudva van, rövid idő alatt óriási mér-
tékben növekedett, és a ker. világot elnyeléssel fenye-
gette *). Mit mondjak a tatárok pusztításairól a XIII. 

]) Ammian. L. XXVII. Cassiodor, III. e. 2. Clemens Ga-
lanus, ,Conciliatio Ecclesiae Armenae cum Romana' czimü 
munkájának IV. k. : „Sed quis non insuper admiretur firmis-
simam Armeniorum constantiam in cruciatibus strenue tolera-
tis pro Christo sub hoc (Sapore) rege ; haud enim regem Ar-
sacem solum, sed et innumerabiles in Armenia christianos pro 
Ilde Christi dirissime excruciavit, et neci tradidit Sapor." 

*) Igaz, hogy ezt hitték eddig az i z 1 a m ról valamennyi 
ker. tudósok és államférfiak, kivált Magyarországban (melly 
azt, tudvalevőleg közelről ismerte, s elég oka volt illyesmit 
h i n n i felőle) : de a mai nem-ker. politika, ugy látszik a törté-
netkönyvet is ki akarja elbutított követőinek kezeiből venni, 
s elhitetni velők, miszerint a mohamedanismus egy senkinek 
sem ártó, szelíd bárányka, melly bárgyú tehetetlenségében in-
kább szánakozó részvétet érdemel, mint csak távolróli szem-
rehányást is múltjáért. Legújabban (mások figyelmeztetése 
után) mi is olvastuk e politikának egyik képviselőjétől ama 
sorokat, mellyekben Lamoriciére azzal vádoltatik, hogy : „még 
az izlamnak sem hágy békét, ámbár a szegény törökök meg 
se mukkannak." (,Pesti Napló.' 92. sz.) Ha tehát valakinek 
eszébe jutna még tovább is a történetírás , vagy olvasás (ugy 
látszik egészen haszontalanná vált) munkájával foglalkozni, 
ovakodjék ollyasmit emlegetni, hogy a tatárok, vagy törökök 
igy s igy pusztitottak e honban ; mivel ezt a ,Pesti Napló' po-



287 é v -

században , kik egész virágzó városok és helységek 
lakosságát százezerenként kardra hányták? Két évig 
kalandoztak ezen barbárok Magyar- és Erdélyhon-
ban , és pusztaságot hagytak maguk után : képzelhe-
t i tek, mit miveltek ők egy olly szerencsétlen or-
szágban , hol végkép megtelepedtek, s a hol mara-
dékaikban máig is fönmaradtak. Ezeket tehát elhall-
gatva , csak annyit mondok, hogy ezen több mint 
ezer évi vallási küzdelmében a nemzet végtére is el-
vérzett, királyi trónja a mondott időszak alatt há-
romszor forgattatott fel: két első izben hamvaiból 
újra föltámadt, a harmadik bukásból fellábalni mind 
máig nem tudott. 

E harmadik történt 1371-ben Kr. után ekképen. 
A keresztes-háborúk alkalmával a XI., és rá követke-
zett két században az örmények, kik azon időben 
minden ásiai ker. népek közül egyedül állottak még 
főn, s birtak külön országgal és nemzeti királylyal, 

litikusa (jóllehet nem kizárólag az övé) rossz néven, és akkép 
veendi, mint békét nem hagyó bántalmazását egy, jelenleg 
természetesen már nem olly félelmes népnek. Lamoriciére 
azt mondja, hogy az izlam ,e g y k o r ' Európát végveszélylyel 
fenyegette : a ,Pesti Napló' politikusa pedig azt találja, hogy 
ez az ember még a szegény törököknek sem liágy békét. Utol-
jára még Lamoriciére lesz a békezavaró, s egyedüli oka az 
olasz forradalomnak. A nagy politikus ugyan, ki más alkalom-
mal is furfangosan kapaszkodott a ,k a t h. i n t e 11 i g e n t i á'-
nak köpenyegébe, hogy belőle védpalástot készitsen a kath. 
részrőli megtámadtatás ellen, ezt ez által előre butaság müvé-
nek jelölvén, most i§ gondoskodott előbástyáról ; ezt a ren-
delkezésére legbővebben álló anyagból, guny- és csúfoló-
dásból épitvén föl. (Igaz ugyan, hogy ez csak s á r : de 
v e r t-falnak ez is jó. Illy emberek nem is az örökkévalóság-
nak épitenek.) Azért hallatja jós szavait : „Szinte látjuk, hogy 
esnek nekünk bizonyos urak, hogyan C3apják össze kezöket, 
hogyan forgatják szemöket, hogyan jajgatnak és rimánkod-
nak a kor elvetemültsége fölött, mellynek csak gúnyja" (csak ? 
van annak rágalomepéje, s rosszakaratja is) „olly férfi irányá-
ban." Mi mégis bátrak vagyunk jós szavait ez úttal is megha-
zudtolni. Mert, mi legalább, sem kezeinket össze nem csaptuk, 
sem szemeinket nem forgattuk (ugy tudnillik, mint bizonyos po-
litikusok szokták; örökké a sorok közt keresve az elrejtett nagy 
bölcseséget : mi az igaz, fáradságos szemforgatásba kerülhet), 
sem nem jajgattunk és rimánkodtunk a kor elvetemültsége fö-
lött; mert ezt régtől ismerjük, és a czikkiró mi ujat sem mon-
dot t , hogy rajta különösen meg kellett volna ütköznünk: ha-
nem, az igazat megvallva, ö r v e n d t ü n k , hogy valahára olly 
hangon irt vezérczikkeket is olvashatni az egyházellenes la-
pokban , mellyekből kirí a nem sikerült tervek fölötti megle-
petés , sőt a guny és csúfolódás szavai alá rosszul rejtőző féle-
lem i s — Igen a félelem, és nevetséges kapkodás. De ez meg-
érdemel egy ujabb czikket az ,Olasz kérdés' tárgyában. Eleget 
keserítettek úgyis az antikath. és pápaostromló irodalom férfi-
ainak komolyabb megtámadásai: helyén van,hogy egyszer föl is 
viduljunk az olly furcsa jó kedvvel Írottak olvasásán. S z e r k . 

a nyugoti keresztényeket mint testvéreiket ugy te-
kintették, s Jerusalem és a Szent-föld elfoglalásában 
fegyveres erővel, élelemmel, szállítással, és minden-
nemű hadi szerekkel segítették ; mit többek közt ta-
núsítanak III. Coelestin, III. Innocent, IV. Kelemen, 
és IX. Gergely romai pápáknak az akkori örmény 
királyok- és patriarchákhoz irt levelei, mellyekben 
őket részint a keresztesek sikeres folsegélésére buz-
dítják, részint pedig az azoknak nyújtott segedelem-
ért köszönetet mondanak, őket azért dicséretek- és 
áldásokkal halmozzák A fegyverek szerencséje 
utóbb azonban megváltozván, a keresztények Jeru-
salemet, és Szent-földet kény telenittettek odahagyni; 
a keresztények szövetségesei, az örmények pedig 
magukra maradtak: szemközt, a nyugoti kereszté-
nyeknek általuk adott segedelemért, halálos ellensé-
geikkel, a számtalan mohamedán népekkel. A háború 
sulyját, melly most egyedül rájok nehezedett, meg-
fosztva minden külsegitségtől, sokáig hordozni nem 
birták: hanem a vesztökre esküdt, azonegy időben 
és egy értelemben különböző oldalról az országba 
rontott arab, persa, török, és tatár népek sokaságá-
tól a szó teljes értelmében elnyomattak, az ország 
minden irányban feldulatott, a lakosok kor- és nem-
különbség nélkül kardra hányat tak , vérpatakok, 
lángba borult és hamuvá lett városok és helységek je-
lölték az utat, mellyen a barbárok haladtak *). Ekkor 
a király is, ki ezen időben VI. Leo vala, nejével és 
egyetlen leányával fogságba esett, és csak hét év 
múlva, I. János castiliai spanyol király közbenjárá-
sára nyeré vissza szabadságát: meghalt Parisban 
1393-ban, és eltemettetett a coelestinusok templo-
mában emeltetett királyi sirban. (Du Breuil, Antiqu. 
de Paris.) 

A hazájok ezen végromlását túlélt örmények, 
kiknek a dühös ellenség fegyvere ellen sem az erdők 
rengetegei, sem a sziklák barlangjai biztos menedé-
ket többé nem szolgáltathattak, szerencsétlen hazá-

' ) Armeni „enim uni omnium transitum Alemannorum 
non hostium incursionem, sed amicorum adventum iudica-
bant." (Nicetas Choniates, évkönyv. 46. 1.) „Et vero inter alia 
eiusdem (armenae) nationis de Ecclesia , Republicaque Chri-
stiana mérita illud praecipuum ac singulari memoria dignum 
est , quod principibus exercitibusque Christianis saepius olim 
ad occupationem Terrae Sanctae proficiscentibus, nulla natio, 
nullus populus promtius, alacriusque eis suppetias túlit, quam 
Armenii; qui viris, equis , armis , commeatu, consilio, ac de-
nique omni ope christianos sacro illo in bello fortissime ac fi-
delissime iuverunt" (XIII. Gergely pápának 1747-ben kelt 
apostoli irata : ,Romana Ecclesia.') 

*) Ártatlan izlam ! Miért is nem hagynak neki békét ? Szerk . 
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jókat odahagyták, és a ki merre csak tudott , mene-
kült : sokan a ciliciai kikötőkben hajókra szállva, az 
akkor még fonálló byzanti görög birodalom városai-
ba , névszerint Konstantinápolyba vonultak ; mások 
Olaszországba hajóztak, és az olasz tengerparti vá-
rosokban , Yelenczében, Grenuában , Livornoban, Pi-
sában , Anconában , Nápolyban , és Romában , máig 
is fönlevő örmény gyanuatokat alkották ; mások a 
fekete-tengerparti, s dunamelléki tartományokban 
kerestek maguknak menedéket; mások végre (s ezek 
a mi egyenes őseink, eldődink voltak), Ani városá-
nak , az egyesült persa és tatár tábor által történt 
végelpusztitása után, áthatva a kaukazi bérczeken, 
előbb ugyan a mai Kazán és Astrachan orosz tarto-
mányokban telepedtek meg : hanem itt is a tatárok-
tól háborgattatva, fegyverrel utat nyitottak maguk-
nak Crimiába; hol a genuaiaktól, kiknek azon idő-
ben Crimiának Caffa nevü városa és környéke birto-
kában vala, a legszívesebb vendégszeretettel fogad-
tattak. Százhetvennyolcz évig laktak Crimiában 
őseink: mig 1457-ben Caffa is a tatárok által elfog-
laltatván, az örmények, kik az ellenség fegyverét 
kikerülhették, Crimiából Lengyelországba, onnan 
idő multával Moldvába, Bucovinába s Oláhországba 
költöztek. 

Megjegyzendő, mikép apáink, mig Crimiában 
és Lengyelországban laktak, Romával egyesült ka-
tholikusok voltak : valamint katholikusok máig is 
ott maradt atyánkfiai. Moldvában azonban nem-
egyesült vallású fejedelem és nép hatalma alákerül-
vén, s az ott korábban megtelepedett örmények is 
nem-egyesült hitűek levén, ők is csupa tudatlan-
ságból ezen vallást követték, és csak később Erdély-
ben tértek ismét vissza a kath. egyház kebelébe. Át-
jöttek pedig Erdélybe 1672-ben Kr. után. Atjövete-
lők fő oka vala, hogy a moldvai fejedelem és nép az 
örményeket , jóllehet szintúgy nem-egyesült hitűek 
volnának mint ők, az örmény nyelv és rítus elha-
gyására , s a görög szertartás követésére kényszeri-
tették ; mivel pedig erre őseink ráállani sehogy sem 
akar t ak , iszonyú üldözést támasztottak ellenök: 
templomaikat kirabolták, drága ékszereiktől meg-
fosztották, egyházi könyveiket máglyára rakva el-
égették , püspökjöket és papjaikat börtönbe vetették, 
a gyermekeket újból megkeresztelték, halottaikat 
görög szertartás szerint temettették el, végre a 
templomoknak ágyukat szegezve, azokat halomra 
lőtték ; szóval, az örményeket ősrégi szokásaikból, 
erkölcseik- és nemzetiségökből merőben ki akarták 
vetkeztetni. Más felől a törökök is nagy haddal 

Moldvába beütvén, az örmények hazájok esküdt el-
lenségeivel találkozni itt is nem akarván, 1669-ben 
Kr. után, mintegy háromezer család a Moldva s Er-
dély közt fekvő havasokba vonult. Itt tartózkodtak 
eleink három esztendeig; mig 1672-ben I. Apafi Mi-
há ly , akkori erdélyi fejedelem engedelmével, Er-
délynek a mondott havasok aljában fekvő helysé-
geibe szállottak. Apafi az uj vendégeket a kereske-
dés felvirágoztatása tekintetéből a folytonos háborúk 
miatt népességében különben is igen megfogyatko-
zott országba örömmel fogadta; azok egy részének 
saját ősi jószágát, Ebesfalvát lakhelyül engedte, va-
lamennyit pedig különféle szabadalmak- és kiváltsá-
gokkal megajándékozta. 

Erdély nem sokára azután a máig is dicsőén 
uralkodó austriai ház birtokába esvén: Nagy-Leo-
pold császár az örményeknek , kik az austriai ház 
iránti hivségöket rövid idő alatt több alkalommal, 
névszerint 1717-ben, Besztercze védelmében a törö-
kök ellen részt véve, meg a Rákóczy-féle forrada-
lom idején fényesen bebizonyították ; kiváltképen 
pedig halhatlan emlékezetű Verzár, vagy a minták-
kor nevezték, Verzeresko Auxentius ptispökjök ér-
demeinek tekintetéből, ki az uralkodó austriai ház 
iránti tántorithatlan hűségéért mind a törököktől, 
mind pedig a Rákoczyaktól különféle méltatlansá-
gokat , és két rendbeli sanyarú fogságot szenvedett, 
külön város építésére, melly Orményváros nevet 
viselne, s örményeké lenne, helyet adott itt Sza-
mos-ujvárt. Leopold császár és apostoli király utód-
jai , a fölséges austriai házból származott minden 
uralkodók egytől-egyig az örményeket legmagasabb 
császári kegyeikre méltatták, szabadalmakkal meg-
ajándékozták. 

Másfelől Roma is, alig hogy értesült őseinknek 
Moldvából Erdélybe történt átszállása felől, azonnal 
gondoskodott arról, hogy a kath. hitegységtől eltá-
vozott fiait az egyház kebelébe terelje ; mire nézve 
saját honfiukat, Verzeresko Auxentiust, ki épen azon 
időben a romai hitterjesztő társulat intézetében hit-
tani tanulmányait bevégezte vala, apostoli-helyettes 
minőségben Erdélybe hozzájok leküldötte. Ezen, ké-
sőbb örmény püspökké fölszentelt apostoli lelkű fér-
fiú több évi fáradozásainak sikerült elvégre, az elté-
vedt nyájat Krisztus aklába visszavezetni, s a romai 
egyházzal, a kath. egység és igazság középpontjá-
val egyesíteni. Ugyancsak ő volt, ki az általa város 
építésére nyert földterületen az első házat építette. 
Példáját nyomban követték a Beszterczéről, Grör-
gényből, Peteléről, Károlyfejérvárról, és más helyek-
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ről szeretett íopásztoruk körül összesereglett hivek, 
és rövid időn nőtt, épült, és népesedett a város. Ver-
zeresko püspök háza, melly közhagyomány szerint 
ezen templom terén, vagy épen helyén állott, halála 
után, a buzgó hivek által, főpásztoruk emlékezete 
iránti kegyeletből kápolnává alakíttatott át és szen-
teltetett föl, hol sokáig isteni-szolgálat tartatott, 
mig a szerény kápolna helyén e pompás templom 
emelkedett. 

Mig Verzeresko püspök élt, s azután is, mig a 
nemzetnek saját egyházi főnökei voltak, a nemzet-
ben egyetértés , összetartás, az isteni-szolgálatban 
egység és egyformaság uralkodott. Az erdélyi ör-
ménység , jóllehet akkor is szintúgy, mint most, el-
oszolva lakott az országban, egy egészet, egy ör-
mény ,Compania' nevezete alatt a kormány által is 
elismert nemzet-egyházi testületet képezett; melly 
belügyeit maga intézte, a határozott évi adót kiosz-
tot ta , fölszedte és beszolgáltatta a császári kincs-
tárba. Hasonlag adózott kiki tehetsége szei'int a püs-
pöki asztal, az egyháziak, és isteni-szolgálat illő tar-
tására; adakoztak tovább, és áldoztak a közjóra va-
lamennyien , valahányszor a nemzet egyházi s pol-
gári érdekei megkívánták: s hogy hazafiúi törekvé-
seik sikeretlenek nem voltak, hogy mit tehet egyet-
értés , összetartás egy aránylag kevés számú népnél 
is, tanusitják városunknak általuk szerzett, és nagy 
részt máig is fönlevő egyházi s polgári intézményei, 
tanusitják az erdélyi örmény városok- és községek-
ben létező számos, részint magán, ajtatos férfiak és 
családok által , részint közköltségen épült templo-
mok, iskolák, kórházak, és egyéb jótékony intézetek 
és kegyes alapítványok. 

Az erdélyi örmény szertartású egyház, mig ke-
beléből püspöke s egyházi főnökei voltak, közvetlen 
a romai apostoli sz.-szék felügyelése és gondviselése 
alatt állott. A szentséges romai pápák egész atyai 
gyöngédséggel ápolták az Ararat tövéből Erdély 
bérczei közé átültetett , világositó sz. Gergely egy-
házának Romával egyesült ezen gyenge növényét: 
növendékpapjait az apostoli sz.-szék költségén nevel-
tették és taníttatták szinte a mult század véffeis-, Ö O " 

a romai hitterjesztő-társulat világhírű intézetében. 
Több apostoli leiratok által intézkedtek az iránt, 
hogy az erdélyi kath. örmények a keleti örmény 
egyház szertartásait hiven, és sértetlenül megtart-
sák. Tették pedig ezt a szentséges romai pápák fő-
képen azért, hogy az Erdélylyel kelet felől határos 
tartományokban, délkeleti Európában és egész Asiá-
ban elszórt nagy számú, nem-egyesült vallású örmé-

nyek, látván, hogy Roma az erdélyi, s más kath. 
örményeknél a keleti örmény egyház szokásait és 
szertartásait maga is tiszteletben tartja, és mások ál-
tal is tiszteletben tartatni parancsolja *) , levetkez-
vén a Roma ellen táplált előítéleteket és balvélemé-
nyeket , hajlandóbbakká tétessenek a kath. igazság 
elfogadására. Miután pedig Verzeresko püspök meg-
halt, és a nemzetnek megszűntek lenni ajka és ritusa 
szerinti egyházi elöljárói, megszűnt az egyetértés és 
összetartás a nemzetben, megszűnt az egység és egy-
formaság az egyházi életben, az isteni-szolgálatban. 

*) Erre nem csak az örmény, hanem egyéb keleti szer-
tartásuakra nézve is te t t intézkedések, és kiadott pápai ren-
deletek , ellenmondbatlan bizonyítványul fognak örök időkig 
szolgálni. A romai, latin szertartású egyház ugyan a magáét, 
mint méltó és igazságos, minden más szertartások fölött tisz-
teli , szereti, s őrzi : de szintúgy őrködik a fölött is , hogy a 
vele hitegységben élő más szertartásuak, a magukét megbe-
csüljék, s abban önkényes ujitásokat tétetni nem enged : mint 
ezt többi között XIV". Benedek pápának ,Etsi Pastoralis' ren-
delete , ugy szinte a ,Demandatam coelitus' szókkal kezdődő, 
87-dik constitutiója mutatják; melly utóbbiban (§. 3.) olvas-
suk : „De ritibus igitur et moribus Ecclesiae Graecae illud im-
primis generatim statuendum decrevimus , nemini licuisse, aut 
licere, quovis titulo et colore, et quacumque auctoritate aut 
dignitate, etiamsi Patriarchali, aut Episcopali praefulgeat, 
quidquam innovare , aut aliquid introducere, quod integram, 
exactamque eorumdem observationcm imminuat R i t u s , 
e t m o r e s a P a t r i b u s t r a d i t o s o m n i n o s e r v a r i 
mandamus etc.' ;; még a s z ü k s é g b ő l latin szertartás sze-
rint megkeresztelteket is kötelezvén a görög szertartás pon-
tos követésére (§. 18.); s a latin szertartásra térhetés szabadsá-
gát a romai sz.-szék kikért beegyezésétől függesztvén föl (§. 
15.). „Omnibus et singulis Melchitis catholicis Graecum ritum 
servantibus, adlatinum ritum transire deinceps expresse veta-
mus..." A romai sz.-szék tudnillik bármilly forrón óhajt ja az egy-
séget mindenben : a szeretetbeni hitegységet mégis, mint fő s lé-
nyeges dolgot, nem engedi a szertartásokbani különbség miatt 
soha megsértetni. A latin szertartás e l s ő s é g é t ugyan Ro-
ma , épen a r c n d , és ez által megkivánt fokozat értelmében, 
nem hagyja kétségbe vonatni; azért rendeli többi között 
(Bened. XIV. Constit. ,Etsi Pastoralis.' §. 8. n. 9.) : „Graecus 
maritus potest, si velit, ritum uxoris latinae sequi ; item graeca 
uxor potest, si velit, sequi ritum mariti latini, post cuius obi-
tum ad ritum graecum redire nequeat"; mig ellenben ez 
megfordítva, mint rendet zavaró, történni nem engedtetik meg 
(n. 7.8.) : de azért mindenik szertartást jó-, és szentnek tar t ja , 
s mint illyet, az illetők által tiszteltetni parancsolja. Ha a 
magáét a többi között mégis legjobbnak itéli, erre megvannak 
okai; s ezt az önfentartás kötelessége is megkivánja tőle. A 
házasság s z e n t s é g : és mégis van állapot, melly tökéletes-
ségével e különben szentet is haladja. Hisz e fokozatosságot a 
tökélyben annyira ész- és hitszerünek találjuk, hogy még az 
örök boldogság élvezetére is kiterjesztjük! Nincs tehát sem 
csudálni, sem megütközni való benne. S z e r k. 
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Azon idő óta beállott egyházi állapotaink hasonlita-
nak egy szétvert nyájnak állapotához, az édes apjok-
tól elmaradt árva gyermekek sorsához. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő os. kir. Apostoli Fölsége f. évi aprilhó 9-én kelt legfelsőbb el-

határozásánál f o g v a , V a r g a István, érdemesült unghi föesperest és 
plébánost , a lelkipásztorság és iskolaügy körül tanusitott negyven évi 
érdemteljes működésének elismerésemellett , koronás arany érdemke-
reszttel méltóztatott legkegyelmesebben földiszesítni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi április 4-ikén kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva , Dr. M a y e r Lambert premontrei rendű áldo-
zárt, és a budai József-ipartanoda igazgatójá t , a tanitási ügyben ki-
fej te t t érdemteljes működésének elismeréseül, legmagasb nevét viselő 
Ferencz-József-rendjének kis keresztjével méltóztatott legkegyelmeseb-
ben földiszitni. ( W . Z.) 

P E S T , április 20-án. A főmagasságu bibornok és ma-
gyarországi herczeg-primás főpásztori helybenhagyásával, a 
kath. egyházban mindenütt szokásos m á j u s i a j t a t o s s á g , 
a bold, szűz Máriának, a mi kegyes Anyánknak, és országunk 
Védasszonyának tiszteletére, az itteni angol-kisasszonyok temp-
lomában az idén is meg fog tartatni. Mindazok, kik már az-
előtt az evangéliumban dicséretesen emiitett Özvegynek fillé-
rével ez ajtatosság megalapításához járul tak, valamint azok, 
kik a jövő május hó folytán ebben részt venni kívánnak, job-
bat nem tehetnek, mint ha buzgó áhitattal ez istenes gyakor-
lathoz csatlakoznak. A bold. Szűznek képszobrávali ünnepé-
lyes bevonulás april hó 30-ikán, esti 6 órakor sz. beszéddel, 
és erre következő áldással fog megtartatni. Tovább egész 
május folytán reggeli nyolczadfél órakor az imádandó Oltári-
szentség kitételével sz. mise, esti 6 órakor pedig sz. elmélke-
dés és litánia fog tartatni. Ezen ajtatosság vasárnapokon 
magyar nyelven, köznapokon németül végeztetik *). Május 
31-ikén (csütörtökön) esti 6 órakor sz. beszéd, és vecsernye 
lesz ; mire a bold. Szűz képszobrávali ünnepélyes körmenet, 
és ennek a házi kápolnába visszavitele következik : és ezzel 
az ajtatosság véget vesz ; mellyre ezennel minden jámbor 
hivő az Urban keresztény szeretettel meghivatik. — 

GYŐR. (A püspöki kápolna megáldatása felőli tudósitás 
vége.) A szent hely, mellyet az Ur magának elválasztott, 
mélyen meghatja s lebilincseli a belépőnek szivét azon el-

ragadó szépség és öszliangzó egyházias kifejezés által, melly 
rajta áradozva szétomlik. A művészi élekben ölelkező ivek, 
a remek faragású tornyocskák, a szendeség néma, s mégis 
olly érthető hangján azt súgják a csudálkozó szemlélőnek: 
„Sursum corda!" Az oltárkép a mindenkoron szeplőtelen 
szűz Anyát , Magyarhon védasszonyát, jobbjában a kor-
mánypálczát tar tva , és szűz keblére szerelmes sz. Fiát ölelve 
ábrázolja. E fölött áll az édes Megváltó remek vésetü fa 
szobra, embernagyságu alakban, és két oldalról a képpel 
egy arányban, sz. királyaink, István és László szobrai. De 
fölötte meglepő kedves látványt nyújt a valóban tündéri báj-
ban uszó, ékes üvegfestészet is. I t t mindent, a hova csak pil-
lanatunk téved , megszeretünk ; semmi kivánni való nem ma-
rad há t ra , semmi kellemetlen , vagy elégületlen érzetet nem 

*) A sz. beszédeket (mind magyar, mind német nyelven) idén is 
az Oltár-egylet igazgatója , nt. T r t u t w e i n János ur fogja tartani. 

támaszt bennünk : ha talán az egyet kiveszszük, miszerint 
a felső közép-ablakon kelleténél több világosság nyomulván 
be. ez a felső sz. szobor szemléletének édes élvezetét kissé há-
borítja. Megegyező itt minden, nem csak vallási, de honfiúi 
érzetünkkel is. A legfinomabb, és legjártasabb művészi izlés 
nem csak nem sértetik, hanem a szó teljes értelmében töké-
letesen kielégittetik. Ez legyen gyenge árnyalata a méltón nem 
ecsetelhető szépségű valóságnak. Ez égi lakocska gazdag bá-
jainak azonban egészen megfelelő volt az ünnepély is, mely-
lyel az Isten szolgálatára felavattatott. A szent és titokteljes 
feláldatási szertartásra, mellyet az Ur háza diszeért olly olt-
hatlan hévvel lángoló főpap maga teljesítet t , ft. D e á k y 
Zsigmond, caesaropolisi fölszentelt püspök és nagyprépost ur 
ő méltóságán kivül, megjelent még más hét székes-egyházi 
kanonok, s több szolgálatot tevő áldozár és levita is. Nem 
hiában képezi az oltár magát az Isten-embert, nem hiában 
maga Jézus Krisztus, az örök főpap, az élő Istennek fia, ki-
ben a mennyei Atyának jó kedve te l t , mutatja be magát 
azon, szolgája által, szerelmes Atyjának tetsző áldozatul: 
nagy fényű, s magasztos a felavatás is, mellyel e hely a szent 
czélra fölszenteltetik. Mert valamint Mária-Magdolna bekené 
Krisztus testét drága kenettel ; s mikép megkenék őt halála 
után jó illatú szerekkel a sz. asszonyok: ugy az oltár is zsol-
tárok zengedezése és buzgó könyörgések elmondása közt, be-
kenetik chrismávalés sz. olajjal, befüstöltetik jó illatú tömjén-
füsttel , és raj ta tömjénszemekből idomított öt kis kereszt, 
ugyanennyi számú vékony, keresztalakba helyezett viaszgyer-
tyával egybeillesztve, meggyujtatik ; hogy valamint ennek 
illata fölszáll a magasba, ugy lengjen föl az áhitat és buzgó-
ság szende szárnyain Isten kegyelemtrónja elé ama vérontás 

• nélküli áldozatok kellemes illatárja is, mellyek e helyen be-
mutattatni fognak. És nem is kellett sokáig várni az oltárnak 
a sz. áldozatra : mert az ünnepélyes szertartás végeztével, ő 
méltósága maga mutatá be ez oltár első zsengéjét ama szinte 
go th , tehát az egyház építészetének megfelelő, ízlésű ezüst 
kehelyből, mellyet ő méltósága, a vaszari jószágán kiásott 
ezüst pénzből öntetet t , s mellyen Sophia templomából szár-
mazó drága-kövek ékeskednek. A sz.-misét az egyháznak uj 
kegyadománya, a sz. bucsu hirdetése zárá be. — Miután Isten-
nek megadók a megadandókat, ő méltósága szíves magyar 
vendégszeretettel gyüjté egybe maga körül az illetőket, azon 
oknál fogva, mert ma lőn üdve azon háznak : és ez vala a 
nap , mellyet az Ur szerzett, hogy örvendjünk, és vigad-
junk ő benne. A vendégkoszoru legkitűnőbb részét ismét 
a ns. székes-egyházi káptalantagok, a szolgálattevő áldo-
zárok, és a fön dicsért művész rokonai képezék. Mi pe-
dig szivünkben hálatelve áldók Is ten t , s a művészet leg-
régibb ápoló anyját , az egyházat. Aldók a hő keblű s bő-
kezű főpapot; neki szívből kívánván, hogy számtalan évek 
hosszú során át áldozhasson az Urnák, e dicső hajlékában ; 
ez élet után pedig az örök áldozat ünneplésére hivassék 
mennyekbe ! — Az Ur hajlékának díszítése körül merengő el-
ménk , visszaidézi a közel lefolyt napokban e tekintetben em-
litésre méltó tényt. Félve ereszkedünk ugyan ennek nyilvá-
nossá tevésébe, mert tudjuk, hogy a kiemelendő egyházi sze-
mély szende szerénysége ez ellen komolyan tiltakozik : de 
hadd hintse mégis a világ előtt a jó és dicső tet t égi fényű 
sugarait: hogy ezek ragyogása mások keblében is elhatározást 
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ébreszszen a szép példa követésére. Ama dicséretes tény pedig 
az, hogy a már emiitett mélt. és ft. D e á k y Zsigmond, caesa-
ropolisi felszentelt püspök u r , a helybeli ápolda egyházának 
egy, 190 darab aranyból készült, ékes aranykelyhet méltózta-
tott ajándékozni ; mellynek különösen szárnyas angyalfőkből 
idomitott oszlopgombja vivja ki magának, kecses szerkezete 
által, a tetszést. A kehely-ajándék igen megfelőleg jellemzi a 
nemes főpapnak a szeretet, és szelidséghő lángjától túláradó 
aranyszivét. Mellette nem lesz talán érdektelen az egyházi 
irodalmat szemügygyei kisérők előtt a tény megemlítése, mi-
szerint az uj-szövetségi szent-irásnak nagys. Márkfy Sámuel 
egyetemi kormányzó ur által munkálatba vett magyar for-
dítása, és ennek az eredetivel, nagy negyedrét alakbani, 
kétféle, tudnillik közönséges, és dísz-kiadása, befejezésé-
hez közelit. E nagyszerű mü megjelenése a milly örven-
detes és ritka tünemény egyházi irodalmunk egén, ugy szinte 
a fáradhatlan szorgalmú tudós kiadó u tán , egyedül a mélt. 
Maecenas nagylelkűségének köszöni létét. Az egyház kül és 
belellenségei által okozott annyi zavar és üldöztetés közt, jól 
esik a vallásos kebelnek, szemeit illy örvendetes jelenségeken 
nyugtatni. Gyötrő szomorúságunk közepett, mellyet szivünk-
ben az egyház látható fejének aggasztón szorongatott állapota 
támaszt , dus vigaszt nyújt a sok felől nyilatkozó meleg rész-
vét , nem csak az egész föld kerekségén, hanem különösen 
megyénkben is : melly nem szorítkozik merő üres fohászokra, 
hanem tettekben nyilvánul. Egészen az elérzékenyülésig in-
dító jelenetek fordulnak elő. Milly jellemző jeligék mellett 
küldik be sokszor egész helységek, összegyűjtött filléreiket a 
megyei püspöki hivatalhoz ; milly készséggel válnak meg né-
mellyek kedves ékszereiktől, egyéb birtok és eszköz hiányá-
ban : csak hogy ők is járulhassanak az egyházfő támogatása-, 
és segélyezéséhez ! Eddig a győri püspöki hivataltól a bécsi 
nunciaturához beküldött összeg 6000 fr tra megy a. é. I t t is 
mindenki a szeretett főpásztor nézetéhez iparkodik cselekvési 
modorát szabni. Azonban , hogy a főpásztornak meggyőződési 
szilárd nézete mi legyen, arra elég behatóan megtanitott ben-
nünket szellemdus, és mély bölcseséget tükröző püspöki kör-
levele , valamint több alkalommal élőszóval nyilvánított ér-
zelme. Igy jól emlékezem még, hogy martius l-jén megjelen-
vén a hittan másodévi hallgatóinak fényes sikerrel koronázott 
nyilvános próbatétén, a Dogmaticából épen a Szentlélek is-
tenségének valódiságát fejtegető tan tétetvén megvitatás tár-
gyává, ennek bebizonyítására az apostolok fejedelmének 
Ananiáshoz intézett eme szavai hozatták föl : „Ananiás, mi-
ért foglalá el a sátán a te szivedet, hogy hazudnál a Szentlé-
leknek ; és a mezőnek árával csalárdul cselekednél ?" (Apóst, 
csel. 5 , 3.) Ez idézetnél helyes kitérést tévén a bölcs főpász-
tor , világosan bebizonyitá, miszerint az egyháznak nem csak 
teljes joga van, a neki átadott javadalmak birtokbavételére, 
hanem ezek ügye egyszersmind az egyházéval szorosan ösz-
szeolvad ; s mindaz, ki e javakat megtámadja , magát az egy-
házat támadja meg, és vak hevében ez édes anya ellen tör : 
és igy a hosszútűrő, de egyszersmind igazságos Isten rette-
netes haragját ingerli maga ellen ; mint ez a felhozott siral-
mas példából elég világos. Boldog, ki más kárán tanul ! Mi 
ellenben napról-napra jobban, és jobban megerősödünk a hit-
ben, és az egyház iránti hő szeretet- és ragaszkodásban ; 
mellyért, mint jó anyánkért, nem csak minden kincsünket, a 

romlandó arany- és ezüstöt, hanem életünket és vérünket is 
egész készséggel odadjuk. 

ROMA, aprilhó 13-án. Az ,Oesterr. Volksfreund'-nak 
i r ják, hogy a nagy-hét, daczára a zivataros idő- s kellemet-
len esőzésnek, legnagyobb buzgósággal, és temérdek idege-
nek összesereglése mellett ünnepeltetett meg. 0 szentsége, 
kit a kath. hitegység érthetően szóló jelképeül, a világ min-
den részéből jöt t püspökök kisértek, maga is jelen volt min-
den ajtatosságnál. Április 12-én a sz. atya több részről foga-
dott el szerencsekivánatokat ama nap emlékezetére, mellyen 
1850-ben Romába visszaérkezett, s mellyen sz. Ágnesnél, több 
bibornok- es főpappal együtt a leszakadt épület romjai közül 
épen menekült. E napot, mint minden évben, ugy az idén is 
azzal ülé meg ő szentsége, hogy a nevezett templomba ment, 
csendes sz.-mise mondása végett. Hatszázat áldoztatott meg 
itt a sz. atya most is a hívek közül ; köztük egy new-yorki 
asszonyság két kis leányát: kiket a pápa , isteni-szolgálat 
után, kimondhatlan gyengédség- és szeretetreméltósággal ma-
ga mellé ültetett az asztalhoz, hol neki reggelivel szolgáltak. 
„Nem egyedül anyjok könyezett ennek lát tára: mindnyá-
junkra nézve feledhetlen marad a mélyen tisztelt ősznek a 
legtisztább ártatlanság közti eme látványa. A sz. atya ezután 
egy igen szép emlékpénzt fogadott el , mellyet a romaiak an-
nak emlékére veret tek, hogy olly sok idegen érkezett Ro-
mába a sz. atya vigasztalása- és szolgálatára. Az Apollinare-
collegium tanulói gyönyörű, aranynyal liimzett stólát nyúj-
tottak á t , e jeligével : ,Christus vincit, Christus régnât." Ő 
szentsége De la Rochefoucauld herczeg ajánlatát (ki három 
évi jövedelmét áldozá föl) nem fogadá el (csak a két fölsze-
relt , s vont csővü ágyukból álló üteget). Az emlékpénz föl-
irata következő : ,Catholicis. Peregre. Advenientibus. Cives. 
Romani. Fratribus concordissimis. In. Pont. Max. Parentis. 
Omnium. Juribus. Defendendis. Tutandis. — In. ipsis. Pa-
schae. Solemnibus. Anno. MDCCCLX.' Köriratul : ,Multitudi-
nis. Credentium. Cor unum. et Anima una.' 

— Mig az ,Allg. Zeit.' és más lapok a kath. clerust vá-
dolják Toscanában, az előbbi kormányhoz liütelennek látszó 
magaviselete miatt, addig Garibaldi (a genuai tanulókhoz in-
tézett beszédében) ugyancsak a kath. clerust vádolja Savoya 
bekeblezése miatt. J ó , hogy van, kire háritani minden baj 
okát, akármi tör ténjék: ott a kath. clerus! Mint hajdan, a 
keresztények üldöztetésekor, bármi veszély érte Romát : a 
keresztényeknek kellett érte lakolniok. Mindannyiszor a kiál-
tás hangzott : ,Ad leones !' (Oroszlánok elé velők !) Garibaldi 
már előbb kimondta a kath. papokra a halálitéletet, mielőtt 
Savoya bekebleztetése megtörtént : ez tehát nem változtat a 
dolgon ; okot a kath. egyház elleni vádra mindig talált, és ta-
láland a hitetlenség. 

NEMETORSZÁG. A porosz főrendek háza , az uzsora-
törvények eltörlését indítványozó törvényjavaslatot, mellyet 
a ház bizottmánya már előbb elvetett , most véglegesen, és 
roppant szótöbbséggel, csaknem egyértelmüleg (mi legna-
gyobb dicsőségére szolgál) visszavetette. I t t tehát a keresz-
ténytelen államtan egyik consequentiája nem léphetett élet-
be , mint Angliában : hol a folytonos haladás elvénél fogva 
már kissé tovább jutottak. Ott már nem csak az uzsoratörvé-
nyek avultak el régen, hanem a hamis mérték elleniek is. 
(Mind igen következetesen. A csalás szabadságának elve el-
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fogadtatván, nagy következetlenség, annak egyes nemeire 
nézve kivételt tenni.) A londoni kereskedői testület egy része 
megkeresé minap a kereskedelmi ministert, és előterjeszté a 
hamis mértékkel élés növekvő veszélyességét (természetesen 
nem erkölcsi szempontból) : melly bűnre hajdan halál volt az 
angol törvényekben szabva. Azonban a minister nem tartá ta-
nácsosnak ezen, már á t a l á n o s szokássá vált visszaélés ellen 
törvényes uton föllépni. . . . Igy veszti el egyenkint minden 
visszaélés a ker. eszmék következtében rátapadt bünbélyeget, s 
válik polgárilag nem rosszalt gyakorlattá: igy száll alá nem csak 
hite-, hanem erkölcseiben is a polgári társaság; mig végre ki-
mondja, hogy az erény és bün közötti különbség megszűnt : 
kiki teheti azt , a mi neki hasznosnak látszik. De hogy med-
dig fog a polgári társadalom illy elvek mellett fönállhatni, 
azt e nagy politikusok nem képesek belátni ; s nem is törőd-
nek vele : nekik csak a jelenre van gondjok. 

FRANCZIAORSZÁG. A kath. petitiók fölötti senatusi 
vitának részletei mindinkább ismeretesekké kezdenek válni, 
nem nagy előnyére a franczia kormánynak ; melly mindinkább 
azon kellemetlen helyezetbe jön , hogy ama párt is csakúgy 
vádolja, mellynek segítségére sietett Olaszhonba, mint a kath. 
egyház és törvényesség védői, kiknek elnyomására segédke-
zet nyújtott : s a mi legrosszabb rá nézve, az, hogy mindkét rész 
ígéret-, és szószegést vet neki szemére— joggal ! De most 
ez is politika ! — A nevezett vita alkalmával Donnet bibor-
nok különösen azon körülményt emelé ki, hogy Olaszország 
jelen állapotát a franczia kormány az austriai sereg vissza-
vonulásának tulajdonítja, mint melly a pápai államokat véd-
telenül hagyta : holott maga Napoleon herczeg is azzal di-
csekedett hadi jelentésében , miszerint a vezérletére bi-
zott hadtest , mozdulatai által legtöbbet tőn arra, hogy 
Romagna kiüríttessék. Ez neki akkor legnagyobb érdemül 
tudatott be : s most a franczia kormány mást vádol a Ro-
magnában kiütött forradalom következéseiérti A bibornok 
megczáfolhatlan tények-, és hivatalos okiratokból azt következ-
teti ennél fogva, hogy : „Francziaország felelős mindazért, a 
mi jelenleg Olaszhonban történik." (S igy az excommunicatió-
breve hordereje is világosabbá válik.) 

IRODALOM. 
,THEOLOGIA PASTORALIS iuxta Principia Ecclesiae Ro-

mano-Catholicae et approbatorum auctorum elaborata, ac 
usibus practicis accomodata per Steplianum R a d l i n s z k y , 
Almae Dioecesis Scepusiensis Presbyterum et Ecclesiae 
Alsó-Lipnicensis Paroclium. Pestini, 1859—60.' III. kötet. 
8-r. Az egész munka ára , fűzve : 3 f r t 15 kr. a. é. 

Paptársaink átalában, és különösen azok, kiknek a lel-
kipásztorság terhes mezején munkálkodhatni osztályrészül 
ju to t t , bizonyára örömmel üdvözlendik a fönkitett könyv 
megjelenését; és pedig nem csak azért , hogy szerzője a ma-
gyar egyház egyik tag ja : hanem hogy a könyv, midőn egy 
részről a theologiai gazdag irodalmat ujabb müvei szaporítja, 
más részről kalauzoló útitársként szegődik a lelkipásztorhoz ; 
hogy annak még angyali vállakra nézve is súlyos terhein 

könnyitvén, őt czéljának biztos elérésére képesitse. S mi, fő-
leg e második tekintetnél fogva, czélszerünek láttuk a lelki-
pásztorokat e könyvre figyelmeztetni ; annak e becses lapok 
utján rövid ismertetését adván. Mondjuk rövid ismertetését; 
mert tüzetes bírálatába bocsátkozni már csak azért sem volt 
szándékunkban, mivel az a szepesi ft. ordinariatus jóváha-
gyása mellett jelent meg, mellynek Ítélete előtt, csekélysé-
günk érzetében mélyen meghajolunk. Mindenikünk tudja, 
hogy Isten az embernek az igazság megismerését, az erény 
gyakorlását, és az örök boldogságot tiizte ki végczélul ; s 
hogy ekkép a lelkipásztori hivatal , mellyet Krisztus urunk 
azért szerzett, hogy az embert e végczéljának könnyebb el-
érhetésében elősegítse, tárgya csak is az Isten igéjének hir-
detése, vagy is a kinyilatkoztatott igazságok nyilvános és ma-
gán tanitása ; azután a nyilvános isteni-tisztelet és a szent-
ségek kiszolgáltatása, s végre a jó példaadás és jámbor élet 
lehet : e három lévén egyszersmind a mód is, melly szerint a 
lelkipásztor hivatásának czélja felé biztos léptekkel halad. 
Ezt tudván , nem lehet csudálnunk, hogy azok, kik a l e l k i -
p á s z t o r s á g t a n t r e n d s z e r e s e n tárgyalták, azt h á -
r o m főrészre osztották, akképen, hogy az első a pásztori ta-
nitás- és ennek módjáról, a második az isteni-tisztelet- és a 
szentségek mikénti kiszolgáltatásáról adjon utasításokat; a 
harmadik végre állitson fel szabályokat, mellyek a lelkipász-
tor magaviseletét mind a nyilvános, mind a magánéletben, s 
minden egyéb hivatalos viszonyaiban ollykép intézzék, hogy 
az a rá bizott híveknek Isten szive szerinti vezére s őre le-
gyen. Igy tették ezt , hogy külföldi pastoralistákat ne említ-
sünk, a közel mult időben S z i l a s y és G r y n a e u s ; és igy 
fogta föl a dolgot a t. szerző is, ki lelkipásztorságtanát h á-
r o m f ő r é s z r e , mellyek mindegyike egy egész kötetet ké-
pez , elosztván, e szerint a már mások által megalapitott 
rendszerhez szorosan ragaszkodott. — Bevett szokásuk a szer-
zőknek, hogy könyvük homlokára e l ő s z ó t , vagy b e v e z e t é s t 
illesztenek; ebben ők rendesen kifejtik az okokat, mellyek őket 
a könyv Írására indították, s egyszersmind megnevezik a kút-
főket , mellyeket irás közben netalán használtak. A t. szerző 
eltért ez átalános szokástól; és igy müve elején b e v e z e -
t é s t hiába keresünk : pedig nem ártott volna ollyat irni, 
már csak azért is , hogy az olvasó mindjárt első tekintetre 
megismerhesse ama j ó v á h a g y o 11 szerzőket, kiknek szel-
lemében és e l v e i szerint könyvét, mint maga is mondja, 
kidolgozta. Mint mondók, szerző a megalapitott rendszerhez 
hiven, h á r o m részt adott müvének : ezeket megelőzi az 
ugy nevezett I s a g o g e , mellyben a pásztori hivatalról, a 
lelkipásztorról, és a lelkipásztorság-tanról á t a l á b a n van 
szó ; s itt kieinelendőnek tartjuk a 8-ik §-t, hol mintegy dió-
héjba összevonva adatnak elő ama tulajdonok, mellyek a 
lelkipásztorban méltán megkívántatnak. (Vége köv.) 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára : 

Nt. P e t y e r e e z József torna-szent andrási plé-
bános ur, e jeligével : ,Szentséges Atyám! híve-
immel naponkint érted imádkozom' . . . 1 darab arany. 

A.szent-anclrási hivek . . . . • 2 frt a. é. 
A szent-andrási és rákói iskolás-gyermekek . 1 f r t a. é. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Az olasz kérdés. IV. — Mozgalmak az 
,unio'terén. I. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Ma-
gyarország- és Austriából. 

Az olasz kérdés. 
ív. 

Az egy ideig meglehetősen el-, és háttérbe vo-
nul t , s csak rejtekben működő, mert nyilt beavat-
kozásával a szépen előrehaladt ügyet Mazziniként 
elrontani nem akaró pár t , újra kezébe akarja e kér-
dés megfejtését venni. A social is köztársaság emberei 
mindenütt nyugtalankodva mozognak, és szólalnak 
föl; ki teli méreggel, mint Garibaldi*), ki ,méltóságos 
szemöldü' nehezteléssel, mint Favre Gyula, ki pedig 
csúfolódva (mihez legtöbben értenek ; a mellett nem 
is veszélyeztet vele semmit az ember). Ki minő fegy-
verhez szokott, és gyakorlottsággal b i r . . . De mind-
annyian azt mutatják váratlan elfogultságukkal, hogy 
valami ,non putaram'-nak kellett közbejönnie, mi az 
egész játékot elrontással fenyegeti. Minden a legjobb 
útban volt már a kitűzött czél felé: csak bevonulni 
kellett a franczia sereg által vont diadalkocsin a ca-
tholicismus jelvényeitől megfosztott, pápa-nélküli 
Romába; hogy a világhóditástól elszokott Capito-
liumból ismét törvényeket szabjanak az uj Caesarok, 
vagy tribunusaik, a divatos bálványok előtt porba 
borult népeknek. Még az eszközül felhasznált sardi-

*) Garibaldi következő szavakban önté ki a terveit meg-
hiúsító hatalom elleni bosszúját: „Olly néppel, mint ti vagy-
tok" (a neki esti zenével tisztelkedő sokasághoz szólván), „kik 
katonákat adtok, minők Palestro-, és St.-Martinonál vívtak, 
Olaszhonnak nincs semmi szüksége a despotiára" (Franczia-
országot érti). „Olaszhonnak a szabad népek rokonszenvére 
van szüksége. . . nem pedig b i t o r l ó k r a , kik neki hízeleg-
nek", (talán egy kissé segítették is ?) „őt megcsalják, s azután 
m e g r a b o l j á k . " Illy beszéd annál illetlenebb Garibaldi úr-
hoz, mert f r a n c z i a alattvalóvá lett. Ha csak azon 11 nizzai 
közé nem tartozik, kik az annexio ellen szavaztak ! De ha Sa-
voya á t a l á n o s szavazat utján, roppant szótöbbséggel (!) , a 
,nagy' birodalomba kívánt kebleztetni, mint szólhat ez ellen 
ő , ki szintilly uton lett ,nagy' emberré ? „Ezek saját szavai 
Garibaldinak" (teszi hozzá az ,Allg. Zeit.' tudósítója, Turin-

niaiak is azt mondák : ,R o m á n a k kell fővárosunkká 
lenni; a pápa elmehet máshová' *). S most egyszer-
re lemondjanak a már-már teljesedett reményről! 
Most kell hallaniok,hogy III. Napoleon egészen visz-
szahuzza magát Olaszhon ügyeitől; s még csak a már 
elfoglalt pápai tartományokat sem akarja az ,olasz 
királyság' számára biztosítani, nem hogy a többit is 
elfoglalni segitné. Igaz , hogy a kath. Spanyolország 
dicsőségesen kibontakozva a nyakára hozott háború 
veszélyeiből, s még csak a carlista-mozgalom sem 
okozván nagyobbszerü rázkódást bensejében, szabad 
kezeket nyer , sz. Péter öröksége mellett, egyéb tör-
vényes jogoknak is erőteljes védelmezésére. Igaz, 
hogy Nápolyban sem ugy ütöttek ki a dolgok, mint 
Londonban s egyebütt remélték: hol egy minden-
hatónak hitt minister, elég vakmerő volt a nápolyi 
törvényes uralkodó követének, a dynastia-változta-
tássali fenyegetést szemébe, s illetőleg előremondani. 
Igaz, hogy magában Romában is több fentartó erőt 
lát a forradalom rejleni, s lassankint kifejlődni, mint 
mennyit a 30 krajczáros hősök legyőzni képesek le-
hettek volna: mint ezt a mart. 19-dikén elnyomott 
lázongás tanúsítja**). Sőt Francziaországban is, olly 

ból, april. 14.), „mellyeket mindazok hallottak, kik lakásának 
erkélye alatt álltak." Mi azt nem akarjuk távolról is kétségbe 
vonni, hogy a nizzai szavazás egészen olly modorban történt, 
mint a bolognai, stb. Csupán azt találjuk különösnek, hogy 
Garibaldinak van ellene panasza. ,Pátere legem, quam ipse 
tuleris.' A forradalomnak kissé következetesebbnek kellene 
lennie. Nizza csak olly népszavazat által kebleztetett be, mint 
a Romagna : sőt amott még a terrorisálás sem vétetett 
igénybe. Ki az egyiket helyesli, mig a másikat átkozza, nevet-
ségessé válik. A ,Constitutionnel' azt irja (apr. 19.), hogy őt 
,mélyen meghatotta' azon csudás ,egyértelműség', mellyel Ga-
ribaldi hazája s küldői vágyukat nyilvániták, Francziaország-
hoz tartozhatni. Már pedig a ,Constitutionnel' szava csak 
elegendő tekintélylyel bírhatna azon körben, mellyhez Gari-
baldi tartozik. 

*) „Unsere Italianissimi sagen : ,Rome doit être notre 
capitale, le pape ira ailleurs." (A. Z.) 

**) Lamoriciére, a pápai hadsereg fővezére, mint né-
melly lapok í r ják, arról tudósitotta ismerőit, hogy Romába 
érkezte után a forradalom-csinálók addigi szokott dija (30 
sou) három frankra szökött fel (annyira veszélyesebbé vált 
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előzmények után főleg, minőket a franczia papság ma-
gatartása, Dupanloup diadala, s a hitetlen sajtó ku-
darczvallása szolgáltatott, — a senatusban hallott, 
bármilly kíméletes nyilatkozatok méltán azt sejtetik, 
hogy a kath. egyházzali vétkes daczolás, az excommu-
nicatio-breve kihirdetése után, többé nem tartatik eszé-
lyes, és ez idő szerint legalább, hasznos politikának. 
Mindehhez azonban egy, a forradalom embereit egé-
szen meglepő körülmény já ru l t , melly a benső fel-
oszlás jeleül is vétethetett némellyek által (mi az an-
tikath. táborra nézve természetesen nem lehet nem 
fölöttébb aggasztó, már csak a ,rossz' p é l d a adásá-
nak tekintetéből is *). 

Bármint igyekezzenek is az antikath. érzelmű la-
pok és pártemberek akkép viselkedni, mintha legki-
sebb benyomást sem tett volna rájok Lamoricière azon 
elhatározása, mellynél fogva ő , a hires hadvezér, a 
tehetség- és erényben kitűnő, s annyira önálló férfi, 
hogy még III. Napoleonnak tetőpontra jutott hatalma 
sem birta meghódolásra; mind végig hive marad-
ván a köztársasági ügy- és elvnek: — egy pápai se-
reg vezérletét vállalja el; még pedig a győztes for-
radalom ellen, melly a kath. hit és egyház megsem-
misítésére irányzott müvében ha talán nem vélt is rá 
számíthatni, legalább reményié, hogy(mi to l ly szám-
talanon tesznek az érzékiség rabjai közül Európá-
ban), a léleküdv, erkölcsi világrend, és örök élet-
beni remények árán is kész lesz egy keresztény-
telen politika által kivívandó, k é p z e l t földi menny-
országot megvásárolni. 

Vagy ha olly közönyös rájok nézve a hadvezér 
ama tette, miért hívta föl az antikath. sajtó III. Na-
poleont a (nem ugyan Lamoricière, hanem a sz.-szék 
által) kért engedély megtagadására ; s miért lőn olly 
bosszús az a felőli bizonyosság megszerzése után, 
hogy ez csakugyan megadatott (mert talán meg sem 
tagadtathatott)? Miért fenyegetődzött még Grram-
mont herczeg is a Vaticanban a franczia seregek ki-, 
és visszahuzásával, a császári követség eltávozása-, 
és a pápai nunciusnak Parisbóli elutasításával, Lamori-
cièrenek Romába érkeztekor **)? Midőn Lemercier 

eddigi mesterségök) ; és reményié, mikép ez áremelkedés nem 
fog csökkenni. 

*) Ezt fejezi ki az ágostai közönséges újság egyik czikke 
is (1802.1.), midőn igy szól : „Átalában elmondhatni azt, mit 
Lamartin már előbb jelentékeny dologul emiitett, hogy: ,Pa-
ris unatkozik' (,Paris s'ennuie') stb. E mellett Lamoricière 
p é l d á j a nagyon is a g g a s z t ó . " 

**) „Mondják, hogy Grammont herczeg iszonyú zajt ütött 
a Vaticanban azon nap, mikor Lamoricière megérkezése tudva 
lőn : a seregek visszahuzásával fenyegetődzött, stb. A sz. atya 

algróf a törvényhozói testület egyik ülésében ez en-
gedély megadatása iránti reményét fejezé k i , s Ba-
roche, a tanácselnök és államminister, igenlő fejbicz-
czentésével a kétséget megszüntette : ugyanazok, kik 
előbb könnyelműen nevettek a szerintök soha sem 
valósulható, mert nekik hihetetlen te rven, egy-
szerre legnagyobb méregbe jöttek a megtörtént do-
log hallatára *). Az ,Opinion nationale' még azzal 
is merte gyanúsítani Lamoricièret, hogy royalisti-
cus összeesküvés eszközeül hagyja magát a napo-
leoni kormány e l len fölhasználtatni : mig mások, nem 
olly gyakorlottak a malitiában, vagy kevésbbé vak-
merők lévén a rágalom szinvonaláig emelkedni, elég-
lik a tábornok eszét vonni kétségbe; s őt a népsze-
rűtlenség átkával sújtván, legalább is nevetségessé 
tenni törekesznek. 

A politikai érettség illy fokára sikerült a ,Pesti 
Napló' vezérczíkkirójának is fölvergődni egyik (92-
dik) számában. A ,Daily-News' legalább ajtatoskodó 
imatestvérré változtatta a hőst (feledve talán, hogy 
a huzamosb imádság mellett is vitézül lehet a kar-

válaszul a kinevezési okiratot expediáltatta. Más nap Paris-
ból távirati sürgöny érkezett , melly a kinevezést megen-
gedte, s meghagyta a generális nemzetiségi kapcsát, évdiját, 
rangját, stb. Mi e szép eredményt valóban a sz. atya, és bi-
bornok szilárdságának köszönjük." (,Volksfreund.' 92. sz.) És 
e tudósítás alaposságát az ,Allg. Zeit.' is (1858. 1.) megerősíti: 
„Rövid, de heves zivatar előzé meg Lamoricière kinevezte-
tését, stb." 

*) „Forradalmi lapjaink e miatti dühöngése" (irja a ,N. 
Preuss. Zeit.' párisi levelezője, apr. 14-ről) „nem ismer ha-
tárokat többé. Legiszonyubban dúl mégis a Palais Royal (Na-
poleon herczeg) orgánja." — A ,Le Monde' ekkép ír apr. 15-diki 
számában: „Jelenleg valamennyi lapok Lamoricière generá-
lissal foglalkoznak. Azt hihetné az ember" (és miért nem ?), 
„hogy a forradalmi sajtó parancsszót kapott : nagyon is kimu-
tatván ezzel, mennyire fél a jeles hadvezértől; annyira elhal-
mozván őt rágalmazásai-, és gunyjaival. Csak azt szokták igy 
megrohanni, a mi erővel bir. Utóbbi napokban az excommuni-
catio gerjesztette föl e sajtó diihösségét: ma Lamoricière ge-
neralis. De valamint előbb, ugy most is a sz.-szék az, melly 
a hitetlenség minden nyilainak czélpontja. Az illy megtáma-
dások, az illy düh, már magukban eléggé bizonyítják, hogy a 
sz.-szék rendületlen sziklára vagyon alapítva ; s nem sokára 
bebizonyítandják, nem sikerülésök által azt is, hogy soha sem 
fogja az emberi gyáva erőködés azt, a mit maga az Istennek 
keze épített föl, megdönthetni." A ,Siècle' még ekkor is in-
gerülten kérdé : „Valljon a pápa katonáinak vezére, a fran-
czia kormány beleegyeztével fogadta-e el e czimet ? E z a kér-
dés ; és mi nem vagyunk egyedül azok, kik azt kineveztetése 
után teszszük." A ,L' Opinion nationale', ,Messager de Paris', 
és ,Charivari' híven osztoztak a ,Siècle' érzelmeiben : s az első 
még Olaszhon ,Ortegá'-jának is elnevezé Abd-el-Kader legyő-
zőjét. Mások, nevéből űztek csúfot, és ,Lamoricièrge'-nek, 
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dot forgatni *) : de a P. N. politikusa Don-Quixottot 
akar belőle csinálni; olvasóinak nagyobb mulatsá-
gá ra : s értelmi belátását vonja kétségbe. 0 elég nagy-
lelkű, m o s t még (valamig tudnillik nem teszik La-
moricièret t e t t e i súlyosabb vádra is méltóvá, s az 
egyház segítésének s z á n d é k a , melly már maga is 
olly iszonyú vétség, nem válik sikerült t é n y n y é , 
mi plane megbocsáthatlan bün lenne; s egészen más 
szavakkal fogalmazott excommunica to vonna maga 
után a forradalom részéről,) csak „következetlennek" 
tartani „Lamoriciéret, mint politikust"; és nem vonja 
becsületességét most még, „egyelőre", kétségbe **). 

egyházfinak stb. csúfolták ; miért a ,Le Monde' arra emlé-
kezteié őket, hogy a lepantoi halhatatlan hős, austriai Don 
Juan is, az egyház főkapitányának czimét viselte. 

*) Ezt nem csak a régibb időbeli sok, igen hires, pedig 
nem kevésbbé ajtatos hadvezérek tanusitják, hanem az ujabb 
kor egyik nevezetes hőse, Eugen is, a törökök elzuzója. Még 
Abd-el-Kader is , mohamedán létére, az évekig tartott ama 
harczok közt, mellyek őt olly hires- és félelmessé tették , val-
lási kötelességeit naponkint hiven teljesítette : nem csupán 
vezére, de profétája is levén vakbuzgó népének. 

**) De szükséges bővebben idézni a czikket, nehogy ve-
szítsen valamit érdekességéből, és mulattatásraszánt hatásából. 
„Miképen jutott Saul a próféták közé" kérdi (Fk) , „és Lamo-
riciére a pápai hadsereg élére? No, már mindegy, akár 
miként jutot t oda, de hogy már most ott van, még pedig nem 
csak testtel, hanem lélekkel is, azt az érdemes tábornok első 
napi-parancsa után nem lehet tagadni. Midőn először talál-
koztunk azon, akkor még bizonytalan hírrel , hogy Merode 
gróf-bibornok" (mégis bibornok ?) „mint násznagy jelent meg 
Parisban a romai kormány számára Lamoriciére kezét, azaz : 
kardját kérendő" (nemde milly élezés ? Csakhogy alig ha 
volna kedve a politikus urnák azon tánezban is részt ven-
ni, mellyel illy kézfogói ünnepélyt afféle hősök megülni szok-
tak, kik Afrika égető homokján vívták ki maguknak a boros-
tyánt. Mindenesetre nagy eszélyességet árul el , illyesmit 
csak messziről szemlélni akarni) : „kimutattuk", (mi ugyan 
nem olvastuk ; de miután e ,kimutatás' kétségkívül csak ugy 
viszhangja a párisi lapoknak, mint a jelen gunyirat, fölösleges 
is lenne elolvasása,) „hogy illy állomás a tábornoknak se ka-
tonai, se politikai tekintetben nem igen válhatnék dicsőségé-
re" (csak e r k ö l c s i l e g azzá vál jék, ugy a többit könnyen 
nélkülözheti), „hogy tehát nem l e h e t e t l e n ugyan" (ezt 
megengedni, mély előrelátás volt), „miszerint elfogadja, de 
hogy ez esetben Napoleon császár nem sajnálkoznék, hanem 
csak örülne e határzaton, mert akkor L. ugy szólván, saját kard-
jával szúrja agyon a maga népszerűségét." (Mintha csakugyan 
ez volna az élet végczélja, s a valóban nagy tettek egyetlen 
dija ! Különben a népszerűséggel sem a forradalom rendelkezik : 
ennek igen szük térre , s még rövidebb időre szoritkozik ha-
talma, és dicsősége ; mig az egyház a maga nagyjainak szá-
mára, mint a dicsőitett szentek emléke mutatja, valódi halha-
tatlanságot képes már e földön is hivei közt biztositani. Pedig 
az egyház népe túltesz a ,P. Napló'-én, sőt még a ,Sieclé'-én is, 

Mozgalmak az ,uiiio' terén. 
I. (Vége.) 

„Ezt azonban csak a zsinaton, egybevetett érte-
lemmel, és egyesitett erővel kezdhetni és létesithetni; 
azután a zsinatokat az esperességeken kell kezdeni, 
hol minden plébánia képviselheti igényeit: s csak in-
nen kell fölmenni a megyei zsinatra, és tovább, de 
nem vice-versa. Mert mit végzend a tartományi zsi-
nat, például a kisvölgyi, vagy nagyhegyi plébániát 
illetőleg, mig helyi viszonyait, mellyek szerint föl-
segélése intézendő, nem ismeri? — Ne is higyje sen-
ki, hogy az, mit egy tisztelendő férfiú harmadévvel 
ezelőtt a zsinatok szükségéről és tartásukról irt, csak 
egyéni véleménye volt , vagy nem tudom, minő kü-
löncz észnek szüleménye : nem, mert az a román-
egyesült nép, és papság óhajtása és szava. Mert mind-
nyájan hiszik, és hitték (egyesekre, kik idegen 
zsoldban állanak, nem kell hallgatni), hogy a román-
egyesült egyház, átalában véve, csak u g y , ha ma-
ga is önmagáért fáradoz, és csak zsinati tanácskoz-
mányok által tarthatja fön magát. Ezt kövesd, ha 
reconsolidálni akarod : ha pedig fogyasztani akarod, 
vidd csak azon az uton, a mellyen meginditád, és 
biztos lehetsz, hogy hamarább, vagy később, de 
okvetetlenül qua talis szét fog menni. — Továbblátó 
férfiak, kik azt mondták, hogy a keleti egyházak-
nak a romai egyházzali uniója nem egyéb, mint lép-
csőnkinti elnyeletésök (inghitire) az utolsó által, olly-
kor megezáfolva látszának a pápai bullák és hatá-
rozatok által, valamint azon püspöki rendeletek által 
is, mellyek amazoknak teljesitéseül adattak ki : mily-
lyen például Baj tay, erdélyi püspök 1763-ban kibo-
csátott rendelete *); mellyben meghagyja , hogy a 

ha mindjárt egy millióra megy is fel száma.) A P. N. amazelő-
remondást Favre Gyula nyilatkozata által mondja teljesültnek ; ' 
kire majd visszatérendiink. „Vannak ugyan", folytatja (Fk ), 
kik azt hiszik, miszerint L. expresse Napoleon által küldetett 
oda" (kétségkívül, hogy az Angyalvár kapuit a respublicának 
megnyissa), „hogy adott perezben Romában is a franczia 
terveket szolgálja. Ezt, őszintén szólva" (igy is kell) „n e m 
hiszszük; következetlennek tartjuk L - t , mint politikust, de 
még mindig tiszteljük benne a becsületes embert , és annak 
fogjuk tisztelni mindaddig, mig rá nem bizonyul az ellenkező." 
(Csakhogy ne a ,Siècle'-re, s társaira bizzák a ,kimutatást' !) 

*) Bajtay e rendeletével e becses lapok t. olvasóit meg-
ismertetni, nem minden érdek nélküli dolognak tartom : be-
lőle egyházunk valódi, most is élő szellemét kiolvashatja 
mindaz, ki pártszinezet nélkül szokja a történelmet olvasni; 
szól pedig igy: ,Circulares Excell. D. Eppi Josephi L. B. 
Baj tay, de Graeci ritus Catholicis ad latinum ritum non alli-
ciendis.' „Dilecte nobis in Christo Honorabilis ! salutem in Do-

32* 
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romai katholikus papok semmi föltetel és semmi 
ü rügy alatt görög-egyesülteket föl ne vegyenek a 
latin szertartású népek és egyház kebelébe; de azok 
az idők elmultak ; és az öregek mondása beteljesedik: 
ama megtiltások elfeledvék, és százankint, lehet eze-
renkint latinizáltattak az egyesültek, kiválólag váro-

mino sempiternam ! Inter praecipua militantis Ecclesiae de-
cora , praecipuo semper loco habita est mira illa varietas, 
qua diversas gentes, iinguas, ac nationes sub diversis signis 
externis, eadem Ildes, et Charitas in eandem spirituálém 
unionem coniungit ; ac sub diverso licet ritu externo, idem, 
eodemque modo ab omnibus adoratur Deus in spiritu, et ve-
ritate. Concors haec varietas quanto maiori est Ecclesiae Ca-
tholicae ornamento , quantoque maiori studio quum alibi, tum, 
in hac provincia earn conservari, Summi Christianitatis Pon-
tifices adlaborarunt, et adlaborant hodieque : tanto maiore dolo-
re nos intelleximus, quosdam Pastorali nostrae „(curae ?)" con-
creditos, discreto zelo destitutes animarum Curatores eo pro-
cessisse audaciae, ut homines quosdam Graecae unioni addi-
ctos ad ritum suum mutandum, nostrumque amplectendum 
hortar i , allicere, imo unum alterumve (de quibus nobis hac-
tenus constat) persvadere etiam, ac recipere non dubitarint. 
Quod quidem eorum factum quemadmodum Summorum Pon-
tificum Constitutionibus, repetitisque Sacrae Congregationis 
de propaganda fide Decretis contrarium fui t , ita nobis, qui 
Sacrorum Canonum custodes sumus, quique nihil magis in 
votis habemus, quam ut Graeca unio in hac Provincia perdi-
torum quorumdam hominum scelere non nihil vitiata, pristino 
decori rest i tuatur, non potuit non vehementer displicere. Ut 
igitur abusus hic in principio statim suo suffocetur, atque e 
tota Dioecesi nostra penitus exterminetur, praesenti Decreto, 
ac constitutione nostra omnibus, et singulis Districtuum no-
strorum Archi-, et Vice-Archidiaconis, Ecclesiarum Parochi-
alium Rectoribus , eorumque vices gerentibus, Capellanis, et 
Administris, nec non Missionariis, quam Secularibus, quam 
Regularibus, cunctis item sacerdotibus, curam animarum 
quocunque modo exercentibus, sub iurisdictione nostra spiri-
tual! existentibus, Authoritate nostra Ordinaria firmiter prae-
cipientes committimus, ac sub poena suspensionis, arbitrio no-
stro in contravenientes ferenda, severe interdicimus, ne ullus, 
quocunque titulo , causa, vel motivo, etiam spirituali quem-
cunque Graeci ritus unitum a ritu suo avocare, atque ad Ro-
manum amplectendum verbo, vel facto, minis, promissis, aut 
pollicitationibus quibusvis svadere, aut allicere praesumat. 
Per haec tamen nequaquam interdicimus, ne, siquos forte in-
venerint legitimis suis Pastoribus, pabuloque spirituali desti-
tutes , eos in fide, ac moribus christianis ex charitate institu-
ant , necessitateque eorum ita exigente, Sacramentis mortu-
orum, baptismo, inquam, et poenitentia eis succurrant; at id 
absque ritus eorum mutatione, nec aliter ullo modo. Tui pro-
inde muneris er i t , liane nostram voluntatem, constitutionem, 
et inliibitionem in illo Districtu solemniter publicare, eiusque 
observantiam verbis gravissimis inculcare, contravenientes 
vero ex officio tuo ad nos sine mora deferre. Datum Cibinii, 
2-a octobr. 1763. Josephus Antonius, m. p." (Közölve a ká-
rolyfehérvári püspöki levéltárból. 0.) 

sokban, és a mesterségre állottakból; sőt a hol egye-
sült reformátát vett nőül, az romai katholikus által 
eskettetett meg ; miből azután a felekezetek babyloni 
vegyülete származott: az anya reformáta, a gyer-
mekek katholikusok, az atya mindenből valami, vagy 
épen semmi sem. A nemesek régtől fogva elsajátiták 
maguknak a jogot, minden lehetni, csak görög szer-
tartású nem; és a hivatalnokok követik nyomaikat. 
S jelenleg csak azon unitusok nem lépnek á t , s nem 
veszik fel a latinságot, kik az utolsó néposztály val-
lásában kívánnak megmaradni. A latinizálásra való 
impulsus, mint t ud juk , az egyesült papság lelkét is 
megszállotta már, melly az elmúlt tizedben, különö-
sen Szathmárban nyilvánult ; más helyütt még csak 
in petto lévén." 

„A száz évvel ezelőtt irt K l e i n történetíró, azon 
értekezésének előszavában, melly a görög szertartás 
szerinti házasságról szól, emiitett folyóiratok „de ex-
stirpando graeco r i tu" , s azután a folyóiratok szö-
vege szerint történtek, azt eredményezték, hogy a 
ruthenek Grácsországban jelenleg csak a ,Mirome Grdu 
pom.'-t és falukon a papok házasságát tartják még 
meg. A román-egyesültek még e kettőt is egy, az uj 
érsek beigtatása alkalmával elmondott: ,Sit nomen 
Domini benedictum', és az által, hogy a házas papok 
elől végkép elzárvák a magasabb méltóságok, aláak-
názva látják." 

„Ezek, és hasonlók egyebet jelentenek, mint azt, 
a mit reménylének, és mondának, hogy tudnillik a 
román-egyesült egyháznak vissza íog adatni auto-
nómiája: melly név kézről-kézre fogy; s hogy ide-
gen beavatkozás nélkül, a keleti szertartás canonjai, 
s gyakorlata szerint fog kormányoztatni. Ezek, szem-
ben a román-egyesült egyházzal, hasonlóbbak az 
1725 —1750. körüli jezuita rectorok terveihez ; és u g y 
látszik, hogy a románokat a „de exstirpando graeco 
ritu"-féle folyóiratok nélkül is épen oda, ha nem még 
tovább, hozandják, hol a ruthenek Grácsországban, 
és a görögök, vagyis unitusok Dalmátországban, és 
Velenczében vannak : kik közül az utolsóknál a gö-
rög név csak ürügyül szolgál a csufolódásra. S vall-
jon e czél felé nem az utolsó tizedben tétettek-e meg 
a legbiztosabb lépések?" 

,,A román-egyesült egyház ügyeinek ezen ren-
dezését mi sem jónak, sem rossznak nem mondjuk: 
csak mint történelmi adatot jegyezzük fel , hogy a 
multat áttekinthessék , és a jelent felfoghassák azok 
is, kiknek nincs régi historiájok a múltnak megta-
nulására , sem idejek a jelen combinatiojára. ítéletet 
minden egyesült maga képezhet magának. Igaz, a 
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román történészek, még- R á c z kanonok és prépost 
ur is, 1854-ben kiadott egyháztörténelmében, egy-
formán irák és erősiték, hogy a románok csak négy 
pontban egyesültek a romai egyházzal, s hogy a 
legünnepélyesebben protestáltak mindenféle egyéb 
ujitás és változtatás ellen ; mindenben a pravilá-t 
mennyiben az az unióval nem ellenkezik, megtar-
tani kívánván. Ha ezek tévedtek, ideje volna, hogy 
a jobban-értők , meggyőződve lévén véleményeik és 
saját szándékaik igazsága felől, s elég erőseknek 
érezvén magukat a r ra , hogy a küzdtérre kiléphes-
senek, vegyék bonczkés alá a rozsdás véleményeket, 
és győzzék meg az értetleneket; felvilágosítván ér-
telmüket, és megindítván szivöket, hogy oda hoz-
zák , hol látni akarják. Az alattomos, és részben ne-
gatív eljárás, vagyis a népnek sötétségben tartása 
azok iránt , mik azt érdeklik, a czélnak épen meg 
nem felelő következményre vezethet; különösen a fő 
és tagok, vagyis a hierarchia s a lelki gyermekek 
közti szakadásra. Gácsországban akár mikor publi-
kálhatják : „az ugyanazon hitvallású népnek nincs 
többé két szertartása" ; mert ott, a mint behozatott a 
„missa lecta", s „az orgona" a ruthen egyházakba, 
miért nem lehetne a „Szlavoszlove" helyett a ,Gló-
ria in excelsis'-t is behozni: ha a papság beléegye-
zik? Mert az együgyü népnek, daczára minden 
„ S z l a v o s z l o v e i"-hez való ragaszkodásának, nincs 
hova forduljon, ha édes „ M i r o m é G d u pom.-
lme"- jé t hallani akarja. De a román-egyesültekkel 
Erdélyben és Magyaroszágon, máskép áll a dolog : 
ezek legelső hirére annak, hogy nem tartják meg 
többé a p r a v i l á - t , elmentek testvéreikhez, hol ez 
meg nem változott, adisunitusokhoz; honnan azután 
sem páter B a r a n y a i , sem M a j o r püspök, sem 
akárki más soha vissza nem hozza. Lehetnek azután 
a papok, az esperesek, és mások értelmesek ; mert ők 
románoknak, azaz: disunitusoknak fognak maradni. 
— Illyés kísérletek történtek már az Olt vidékén, és 
másut t , mikor R á k ó c z y kátéjából taniták a do-
gmákra. Azután, mi nyeresége leend a katholika egy-
háznak ? Egy papi proletariusság, hova némellyek már 
jutottak, minden népség nélkül, a templom négy falai-
val maradván. A milly en proletariusság volt 1740 — 
1760-ban, és azon innen; melly maradékaiban pri-
mitív hitvallására tért vissza." 

»Ugy van! a sajtó szabad: ebben talán mi 
egyesültek nem teszünk kivételt Austria többi né-
pei-, s felekezeteiből; szabad, mondom: nem, hogy 

0 ,Ius canonicum Ecclesiae graecae.' 

valakinek tiszteletét és törvényes jogait megsértsük, 
hanem szabad arra, hogy a létünk föntartására szol-
gáló eszközöket megismerjük, s az állapotunk ja-
vítására czélozó reformok fölött, a nélkül, hogy mást 
sértsünk, vitatkozzunk. E l m u l t a ,de e x s t i r p a n -
d i s haereticis et schismaticis'-féle bullák időszaka, 
mellyek közül sok épen a románokra sújtatott (de-
tunate); elmúlt (unitaria) Izabella, s a Rákóczyak 
korszaka; elmultak más időszakok is: és Erdélyben 
a lakosság legnagyobb részének vallása nem tür t 
vallás többé; mig a fejedelem-, és rendeknek ajtót 
nyitni tetszék, és a többi receptákkal szemben mon-
dani: ,menjetek be!' A hatalmas osztrák kormány 
alatt minden hitvallásnak autonom kormányzása ga-
rantirozva van; valamint vallásos czélja felé való ve-
zetése: melly czél az egészséges culturában áll. Ezt 
tehát magunknak kell keresnünk, és előmozdítanunk. 
Eléggé megakasztva állott az idegen vezetés alatt: 
kiki gondoskodjék a magáéról; a magas kormány 
mindeneknek számára egyformán adja ki rende-
leteit, mindeneket egyformán szólit fel culturájá-
nak előmozdítására; mindenkit oltalmaz, véd , és 
támogat törvényes vállalataiban: miért üljenek 
egyedül az egyesültek összetett kezekkel, hogy 
mindent más csináljon érettök, ki azután magáért 
tesz; miért annyi visszavonás, és titokban való ag-
gódás, melly úgyis tönkre te t t? — Austria nagy 
uralkodója, ki alatt népeinek számára annyi javí-
tás tör tént , nem rég újból megígérte, hogy azok-
nak igazságos óhajtásait teljesíteni fogja: ezeket 
föl kell mutatni; más mód arra , hogy oda főn 
megtudják, nincsen. Az útbaigazításoknak, a vallás 
és népnevelés teendőinek utja, a zsinat: ez minden-
kinek várakozása, és óhajtása; a zsinat, és a zsina-
tok megtartása közjelszavunk. Végül mindenkit, ki 
azzal, mit én itt kifejtettem, ellenkeznék, arra ké-
rek , ne fáradozzék ellenvetések föltevésével, meny-
nyiben azok irálymodoromat, vagy rendszeretlen 
fejtegetéseimet érintik ; de ha maga a dolog nem tet-
szik, és ellenkezőt állitand, arra majd megfelelek." 

Idézett irónk ezen elég nyílt és szabad, de egy-
szersmind elég pongyola czikkének végén mondott 
szavai miatt, nem szándékom, lehető észrevételeimet 
rá megtenni: én csak e becses lapok t. olvasóinak 
akartam azon mozzanatok néhányát felmutatni, mely-
lyek jelenleg a velünk egyesült egyház terén mutat-
koznak. Lesz majd idő, ha a többi mozgalmakat 
is bemutattam, amazokra is még visszatérni. 

Ompolyi. 
'©s^JMlL'jo»— 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, sz. György liava 24-én. Országunk egyik 

legnagyobb jótevője-, s megyénk védszentjének, sz. Béla püs-
pök- és vértanúnak ünnepén újra hálatelt szivvel borultunk le 
ugyanezen szentnek oltára előtt ; áldva az isteni gondviselést, 
hogy minket apáink tévelyeitől megszabadítva, a sötétségből 
a maga csudálatos világosságába meghívott. Alázatos szivvel 
terjesztettük mennyei Atyánk elé könyörgéseinket, mondván: 
„Éhség, háború, döghalál, és egyéb ínségek idején e helyen 
imádkoztak atyáink : és meghallgattad őket. Régi irgalmassá-
god buzdit minket, hogy mi is hozzád folyamodjunk e hely-
ről , oh irgalom Istene ! Ha bezáratik az ég , és eső nem le-
szen ; ha éhség támad a földön, vagy mirigyhalál, vagy ár-
talmas levegő ; ha ellenség szorongatand, megszállván váro-
sainkat : minden könyörgést, mellyet bizodalommal sz. színed 
elé bocsátunk e helyről, fogadj kegyesen." Az ünnepélyes sz. 
misét, valamint az előünnepi litániát is maga ő főmagassága 
végezé ; a sz. beszédet pedig nagys. és ft. P a u e r János sz.-
fehérvári kanonok ur ta r tá ; kérve intvén az ősök unokáit, 
hogy a hit megbecsülhetlen ajándokát, mellyet sz. Béla által 
kaptak Istentől, hiven megőrizzék; és szívből ragaszkodjanak 
ama kőszálhoz, mellyen az egyház épülete nyugszik ; imád-
kozzanak sz. Péter utódáért , kinek egyik előde, sz. Bélát or-
szágunkba küldé, hogy itt a hit magvát elhintse. — Ugyan-
csak sz. Béla napján egy más ünnepélynek is voltunk tanúi, 
mellyről szólni nem lesz fölösleges. E napon mutatá be ugyan-
is ő főmagasságának egyik unokatestvére , nt.. P r i s t y á k 
Neit ur zsenge áldozatát az egek Urának, mélt. S c l i i r g l 
Endre kanonok ur kézvezetése, s a papság segédlete mellett, 
és kegyes főpásztorunk jelenlétében. A sz. mise elején az uj-
misés vevé áldását az aranymisésnek ; végén pedig az arany-
misés fölött mondá el az uj misés a „Deus omnium fidelium 
Pastor" imát. Sok hasonló örömet mindkettőnek ! — 

ESZTERGOM. (Az ő szentsége részére a főmegyében 
gyűjtött adakozások folyt.) A főmagass. bibornok-érsek után 
jön az esztergomi kerület, az eszt. ft. káptalannal együtt, melly 
60 aranyat, 20 frankot, 4 kétforintost, 210 régi húszast és 
117 a. é. f r t és 78 krt adakozott. A bajótlii kerület adott 4 ar., 
3 egyforintost, 2 kétforintost, 1 húszast , 72 a. é. f r t és 51 
krt. Ft. Szántófy A. prépost ur Pestről (bele nem számítva a 
szerkesztőségek által neki kézbesitett összegeket) küldött 33 
ar., 21 egyfor., 8 kétfor., 28 husz., 528 a. é. fr t és 60 krt. A 
párkányi kerület adott egy arany szelenczét, 27 ar., 1 kétfor., 
14 husz., 77 frt és 63 krt. A szécsényi kerület adakozott egy 
régi tizest, 20 frank., 3 ar., 1 egyfor., 2 kétfor., f 7 husz., 79 
f r t és 40 krt. A kékkeői kerület, beleszámitva nt. Munkay J. 
pleb. u r 8 a. é. f r t já t is, áldozott 3 egyfor., 1 kétfor., 7 husz., 3 
db. % for., és 37 fr t a. é. A vadkerti ker. beküldött 3 ar., 2 
kétfor., 25 husz., 111 fr t és 90 krt a. é. A drégelyi kerületből 
küldetett : 1 ar., 5 liusz.j 97 f r t -47 kr. A bátln kerül, adott 4r 
egyfor., 1 kétfor., 3 husz. I db. '/.for., 94 f r t 22 krt a. é. A 
szálkái kerül, küldött 5 frank., 4 ar., 13 kétfor., és 73 f r t 4 krt 
a. é. A komáromi ker. adakozott 10 frank., 6 kétfor., 109 f r t 
a. é. Azudvardi kerül, adott 4 ar., 4 egyfor., 1 kétfor., 25 husz., 
2 db. V» for., és 174 fr t 50 krt a. é. A liedervári kerületből 
küldetett 1 egyfor., 30 husz., 303 fr t 41 kr a. é. Nt. Almássy 
Istv. sellyei pleb. küldött 1 ar., 14 egyfor., 18 kétfor. A sas-

vári kerület áldozott 4 ar., 1 egyfor., 3 kétfor., 13 husz., 303 
f r t 50 krt a. é. (Vége köv.) 

BÉCS. (A főmagass. bibornok-érsek febr. 9-ikén kelt körle-
velének folyt.) „A népjog tovább ellentállott. Épen egy éve, 
hogy az angol parlamentben az európai szerződések megsér-
téséveli fenyegetődzés valamennyi szavazatot egyesitett, még 
azon férfiakét i s , kik jelenleg a kormányon ülnek. Csaknem 
ugy látszik, mintha most már e nehézkedő aggályon is túlad-
tak, s a szabadelvüség szóvivői a népjogról is lemondtak volna : 
most már a népjogokat is össze lehet ismét és ismét tépni, s kiki 
biztos lehet róla, hogy helyeslő kiáltásokkal fogadandják, csak 
beilleszthető legyen az ő világboldogitási rendszerökbe, vagy 
nekik más kézzel-fogható előnyöket nyújtson. Mi marad tehát 
még a haladás eme győzedelmei után számunkra hátra ? A 
magánjog. De meddig? Az 1848-diki tavaszkor kevés hiján 
mult, hogy az Francziaországban össze nem romboltatott. Te-
kintsük át az eseményeket, benső összefüggésükben. Voltaire 
iljoncz vala még, midőn hetyke daczczal dicsekedett, misze-
rint ő a kereszténységet lerontani készül. Akkor őt kinevették. 
Midőn megvénült, a ,jó' társaságokban márki sem kételkedett 
róla, hogy vége van a kereszténységnek. De történt is sok 
ollyan dolog már akkor, mit ő sem láthatott a nélkül, hogy fejét 
ne csóválja fölötte. Az ő véleménye szerint a világ újjászületé-
séhez mi sem kívántatott egyéb, mint hogy a keresztényi 
meggyőződés minden előkelő s mivelt emberből gyökeresen 
kiirtassék, és őket a földi élet élvezetében mi se háborgat-
hassa. A többinek szerinte meg kellett volna régi állapotában 
hagyatnia, főleg a papi uralomnak, az ő ragyogón színezett 
fényűzése- és bővelkedésével : de még, ha kinek ugy tetszenék, 
a nagy tömeg kereszténységének is , a mellyeli foglalkozást ő 
nagyuriasan lenézte. 0 csak a születési és szellemi aristocratia 
nagyobb kényelmére szolgáló forradalmat akart. De csalódott 
számításában: a democratiai forradalom véres pályáját futni 
megkezdte; s ez a 19-dik században annak, a mit akar, kellő 
kifejezését e szókban találta : ,az embernek joga van , vágyai-
nak kielégitésére ; s az állam kötelessége, őt az erre szolgáló 
eszközökkel ellátni.' S ez nem egyéb, mint végállitása egy 
sérthetetlen következtetésnek ; melly mindenkitől, ki az előz-
ményeket megengedte, tökéletes joggal elismertetést köve-
tel. Az emberi akarat elhatározása, az önző vágyak kielégítése 
utáni sóvárgás, és az erkölcsi szükség hirdetése közé van 
ékelve. Valamint az egyik, ugy a másik is kétségtelen, elutasit-
liatlan tény ; mellyet kellőleg számba kell venni, ha ugyan 
érteni akarunk valamit az emberi dolgokból. Hanem ezeken 
kivül egy harmadik mozgató erő nem létezik. Az eszélyesség 
parancsolja ugyan, hogy valamelly percznyi vágykielégitésről 
lemondjunk, egy nagyobbnak biztositása, vagy olly kellemet-
lenség elháritása végett, mellyel amaz élvezet nem jöhet össze-
hasonlításba : de e mellett egészen az önliaszon térén marad 
a kérdés. Azonban, ha az embernek a z egyedüli teendője, hogy 
csak az ideigleni élet javai felől gondoskodjék; s az Isten- és 
öröklétrei gondolás azonnal esztelenséggé, s az emberi-nem 
ellen elkövetett bűnné válik, mihelyt vágyaink kielégítésében 
korlátol : ugy többé semmi sincs, mi az önző vágyak kielégí-
tési ösztönét a mérlegben egyensúlyozhatná, s akkor az er-
kölcsi érzet kiirhatlan életjelenségeit akkép kell visszautasí-
tanunk, mint a szolgaság napjaiból hátramaradt csalódást." 

„Az olasz forradalom épen ugy, mint Voltaire, csak bi-
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zonyos számú kiváltságosok javára s érdekében akar forradal-
mat. A nép jogaira hivatkozik; s mégis csak egy kisebb számú 
választottaknak tart ja fön a hatalmat: a népnek, kivánatait 
parancsolólag előírni ; s a ki valami mást kiván , az egy nyo-
morult , vagy pedig áruló, s a nép uralkodói jogábani minden 
részvehetést elvesztett*). A nép java, és joga csak jelszó : 
a háttérben egy olly párt áll , melly Olaszhon egységét szinte 
akarja ugyan, de csak mint eszközt a czélra. A czél, melly 
szeme előtt lebeg, a r e s p u b l i c a , a köztársaság. 0 csak azért 
kölcsönözé szolgálatát a lázadásnak, hogy ennek segítségével 
a törvényes fejedelmektől szabaduljon; s máris rázza a zabolát, 
mellyet a mozgalom vezetői szájába vetettek. E mellett azonban 
szem előtt kell tartani a respublica szó jelentőségét. A régi kor 
értelmében egy köztársaság csak kis területen lehetséges: ám-
bátor annak a l á v e t e t t részei, sok tartományok lehetnek. Eh-
hez alapul, a rabszolgaság kerülhetlenül szükséges. A régi 
Schweiz értelmébeni köztársaság szinte csak keskenyebb hatá-
rok közé szoritva lehetséges" (az ur és szolga, szabad és nem-
szabad polgár, hódító és meghódított egyének, községek, vidé-
kek közti különbség, századokon át, egészen a legújabb időkig 
megvolt itt is; mire Müller János schweizi története legjobb bi-
zonyság) ; „s alapítására nem csak vitézség kellett, hanem meg-
kívántatott ama régi polgárok és pásztorok becsületessége, s ke-
vésseli megelégedése is. Északamerikai értelemben vett köztár-
saságokhoz olly mérhetlen térek kellenek, mellyek termékeny 
földjökkel az első megtelepiilőknek kínálkoznak, s mindenne-
mű remények és tervek számára tágas tért nyitnak **). Ehhez 
tovább még az angolszász népfaj jogérzete is megkívántatik, 
mellynek kitartó ereje olly sokáig gyakorolta hatását. Ha 
Franczia-, vagy Olaszországban köztársaság jönne létre, melly 
több legyen, mint merő színleges mü, s egy pillanatnyi szük-
ségből kisegítő szer, ugy az kerülhetlenül a birtoklási állapot 
megváltoztatásának kísérletébe menne át : és e kísérleteké 
lesz bizonyára a jövő, lia a minden erkölcsi és jogi meggyőző-

*) Ezt az átalános szavazás eredménye , mellyen még maguk a 
francziák is elosudálkoztak Savoya- s Nizzában, olly kézzel foghatóvá 
tette, hogy minden további adatok idézése fölöslegessé válik. Nizzában 
a francziák iránti ellenszenv nyilt erőszakoskodásokba tört ki, mellye-
ket katonai erővel kellett és lehetett csak elnyomni : s mégis a ,népsza-
vazás' eredményeül az tünt ki, hogy csak t i z e n e g y szavazó volt az 
annexio ellen ! A többi ezerek (6810) mind mellette szavaztak ! (Az 
egész nizzai tartományban csak 160 ellenzé, 24,637 pedig elfogadá azt.) 
Savoyában szintilly arányban (30,000: 59) ütött, ki a választás. S z e r k . 

Csak is ezen, eddig korlátlan, terjeszkedhetési szabadság (melly 
azonban, az északamerikai államok e l s ő évszázados ünnepénekeiér-
kezte előtt, már külhóditásokra szorul , hogy nyugtalan vállalkozói 
szellemének foglalkozást, birvágyának tápot, s az ujon érkezett vagyon-
talannak is kincseket biztositson) védte meg aránylag rövid életét ; a 
különben belforrongásokban kimeritendett erejét föntartva. Azonban a 
nagy-városok időnkint máris egy élethalálra vivott harcz téréiül szol-
gálnak a félelmes pártoknak , mellyek az egyes polgárok vagyonát 
és életét egyformán veszélyeztetik : mig az aránytalan gazdagság, a 
ayomor tőszomszédságában, ott is képes minden illusiót az emberek 
egyformasága iránt (anyagi jóllétet , s értelmi kifejlődést illetőleg) el-
oszlatni. Nem régen irtak le a hírlapok egy borzasztó csatát, mellyben 
a pörlekedő felek , a törvényszék előtt lődöztek egymásra, s melly há-
rom testvér megöletésével végződött. A nagy állam nem bir erővel, az 
önigazságszolgáltatás illy rémitő jeleneteinek ismételését akadályozni! 
Azért nem lehet raj ta csudálkozni, ha napjainkban mindig gyakrabban 
idézik emlékezetünkbe vissza nyilvános lapok is Macaulay ama nyilat-
kozatát , mellynél fogva Eszakamerika jelen alakja rövid időn nagy 
változásnak nézhet eléje. S z e r k . 

dések lerontása, olly sikeresen fog ezután is, mint egy év óta, 
előmozdittatni Francziaországban máris mérkőztek a pár-
tok , s az elmélet terén a socialis respublica, a vele rokon lég-
várakkal, mindazok fölött diadalmat vivott ki, kik az elvet 
magát elfogadták ugyan, de annak alkalmaztatását bizonyos 
korlátok közé szorítni akarták. ,A tőkepénz uralma a munka 
fölött lehetetleníti a személyes szabadságot A concurrentia 
nemtelen játék , az erősnek versenyfutása a gyengével. Min-
den államkölcsön, vaspálya, minden nagyszerű gyár kevés 
kezekben uj kincseket halmoz föl, s nagyobbítja azon elátko-
zottak számát, kik a gazdagok önzésének esnek zsákmányul. 
Az alamisna merő guny: elnyomóm kezéből fogadjam-e el a 
morzsalékot, mellyet az engem illető javakból számomra oda-
vet ? Az alkotmány képmutató eszköze a szolgaságba igázás-
nak. Egy csoport jómódú uralkodik, és ravaszul tud mindent 
maga javára alakitni. Az alkotmányok minden nemeit megél-
tük : s mégis minden a réginél maradt ; az életjavak élvezetét 
mindig csak egy kis szám foglalta le maga számára, s a soka-
ságnak osztályrészül a munkát és nyomorúságot hagyta ; vagy 
pedig a harcztérre vezette őt, hogy ott a kevesek hasznáért 
elvérezzen. Félre mindezen álokoskodásokkal ! A tulajdonszer-
zés lopás. Rabló, add ki a ragadományt, vagy halj meg!' Ez 
valódi szava azon népnek, mellyet Istenétől megfosztottak : 
nem a nemzetiség, nem az emberi nagyság az, a mi után ki-
áltoz. S mindezek ellen o t t . hol a kereszténységet ki akarják 
az államéletből zárni, mit sem lehet sikeresen felhozni. Bár-
milly világosan magyarázzák is meg a divatos társadalom 
mostoha-gyermekének, miszerint mindazon szép dolgok, mely-
lyek tüzes képzelődését hevítik, a jogrendszer nélkül épen 
nem létezhetnének ; hogy ő is csak egy vadember volna, ki a 
sziklák üregeiben keresne az idő viszontagságai ellen mene-
déket , s ha vadászata nem sikerülne, éhen kellene meghal-
nia. A finomított élvezetek bősége, folytonosan kitárva fekszik 
a proletariusság szemei előtt; s a vágy, mellynek jogosságát 
hirdetik neki mindenfelől, irigységgel párosul, és az a fölötti 
elkeseredés érzetével, miszerint jogos követelésének teljesí-
tését megtagadják tőle : mi végre is elvadult mámorba ragad-
ja őtet. Különben még azt is hiszi, mikép egy vadember bol-
dogabb nálánál : s lia egyszer a szellemi javak iránti fogé-
konyságot elvesztette, teljes igaza is van. Bármilly kézzel-
foghatólag bizonyítsák is be neki, hogy egy socialis respu-
blica nem lehetséges, és ugyanazért soha sem is lesz lé-
tesíthető *) : hiszen a forradalmi boldogság egész elmélete 
kezdettől fogva az emberi természetnek legotrombább fél-
reismerésén alapult, s rendszerét tökéletesítni törekedvén, a 
legnagyobb botorságokig ment. Condorcet azt erősité, hogy 
ha az értelem tökéletes uralomra jutand, az emberek halha-
tatlanok lesznek : s ez nem akadályozta, hogy ő mégis az ér-
telmiség hőséül dicsőíttessék, valamíg csak az ész uralkodá-
sának kezdetekor, mint elitélt, kétségbeesésében meg nem 
liait. Fourrier , kit a socialisták mesterökül ismernek, a föl-
det azon reménynyel biztatta, hogy Saturnus gyürüjeként, 

*) Az értelmi- s erkölcsileg alásülyedt érzéki ember, épen az ön-
tudat- és okoskodástól igyekszik minden áron szabadulni : neki az álom 
és mámor kedvesebb, mint az ébrenlét; s lia még olly csalhatlanul 
áll is előtte a későbbi fölébredés iszonyú volta, mégis, habár perezre is, 
mákony és részegség által akarja magát elaltatni. Igy a politiká-
ban i s . . . S z e r k . 
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egy világossági öv fogja körülvenni : mit eleinte csak az 
északi sarknak engedett meg, de később a délire is kiterjesz-
tett. Már nem kell rá sokáig várnunk; s a jégfedte észak szá-
mára életet és melegséget fog hozni. Siberiában lángszinü na-
rancsok fognak a setétzöld lombok közül kacsingatni. Tovább, 
e világosság egyik fénysugara a tengerbe merülvén, annak ke-
serű vizét olly kellemes nedvvé fogja változtatni, melly a 
limonádénál is Ízletesebb fog lenni. A tengeri ragadozó álla-
tok kivesznek, s uj alakok által fognak pótoltatni, mellyek az 
átalános miveltség állapotába illenek : s az emberek hajóit a 
nyugodt vizeken vontatni fogják. Ha már szellem- és mivelt-
séggel biró emberek is illy tévedésekre hagyják magukat a 
haladás szolgálatában ragadtatni : mint veheti valaki rossz 
néven a munkásnak, ha ravasz izgatók által rábeszéltetni en-
gedi magát , hogy higyen egy socialis köztársaság-, és pha-
lansterben ? És végre nem is lehetetlen (sőt nagyon is való-
színű), hogy a szegények egy része osztozzék a gazdagok va-
gyonában : s ez elég ar ra , hogy az olly hasznos emberi jogok 
életbe-léptetésével legalább a kezdet megtétessék." 

„Hogy milly erővel bírjanak illy elvek, valamig alkal-
mazásuk miatt semmi közvetlen veszélytől sem tartanak az 
emberek, az a polgár-király (Lajos-Fülöp) békés idejében 
eléggé bebizonyult. Ama különféle tlieoriák, mellyek a birtok-
viszonyok átalakitását tűzték ki maguknak czélul, daczára 
minden alapos ellenvetéseknek, olly uralmat vívtak ki maguk-
nak az elmékben, hogy a részökről jött gyenge lökésre, egész 
Francziaország zsákmányul engedtetett nekik. Azonban a so-
cialismusnak voltak ugyan izgatói, s összeesküdtei bőségben, 
de hiányoztak a tetterős gonosztevők a kivitelnél : s a vörös 
köztársaságtóli félelem , egyesitőpontja lett elleneinek. Igaz, 
hogy az emberek legnagyobb része nagyon rövid emlékező-
tehetséggel bir a múltnak intéseire nézve : azonban a nyaktiló 
mégis megmarad az emlékezetben. A pártvezérek erőhatalom-
hoz nyúltak, midőn ügyöket már félig elveszve látták : és az 
utczai harcz Parisban, a társadalmi rend győzedelmével vég-
ződött. Ennek következtében tehát most legalább fejér köz-
társaság jöt t létre , olly elvekre alapitva, mellyeknek ki sem 
mert ellene mondania, azonban a tények mezején semmi tá-
maszszal sem bírva. De azért a borzasztó feloszláshoz mégis 
igen közel állott az ország. A harczolók élére csak olly ember-
nek kellett volna állnia, kit az események elszédítettek s 
az utczai harcz egészen más kimenetelt nyerhetett volna. 
S mi lesz, ha a munkások köztársasága még egyszer kitö-
résre talál jönni : valljon akkor is olly kegyesen, és hosszu-
várakozólag fog-e Isten mindent intézni ? S valljon Franczia-
ország határai , a szerencsétlenségnek is határokul fognak-e 
szolgálni ?" 

„A forradalomnak erkölcsi meggyőződések állanak el-
lent ; s minél tökéletesebbnek látszik a győzedelem, mellyet 
kivívott, annál rövidebb ideig tarthat. Az Istenbeni h i t , a 
lélekismeret, és a társadalmi rend föltételei, bizonyos fokig 
mindenkor ismét érvényre jutnak. Innen a lökés, és visszalö-
kés, folyvást felváltják magukat. Csak az a kérdés, valljon az 
ellenlökés mindent visszanyerend-e, mi a lökés következtében 
elveszett ; és milly állapotba fog végre is illy módon Europa 

ju tn i? A 18-dik század óta sokat tanultak az emberek. Midőn 
II. Fridrik porosz király férfikorának virágjában állott, azt 
hitte, hogy egy erős hadsereg-, és teli pénztárral biró fejede-
lemnek nincs oka, sokat törődni a religióval De mivel ki-
tűnő észbeli tehetséggel bir t , ennél fogva megtanulta a ta-
pasztalásból azt , mit nem mindenki szokott megtanulni ; s él-
tének végső éveiben azt mondta, hogy örömest adná oda 
nyert diadalmainak legszebbikét é r t e , csak a vallás dolgában 
minden ugy volna, mint azt uralkodásra léptekor találta. 
Azokra nézve, kik Fridrik gondolkodásmódjában osztoznak, 
haugyan nem állnak nagyon is mélyen alatta belátást illető-
leg, a tanulság nem ment kárba." (Vége köv.) 

ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS 
illy czimü munkára : 

,ERDÉLYI EGYHÁZTÖTÉNELMI ADATOK.' I. kötet. 
Korunkban, midőn kettős hazánk történelmi mezején 

olly vasszorgalommal, s buzgó kitartással fürkész és kutat a 
hazafias lelkesedés, erdélyi egyházunk itt-ott elszórt törté-
nelmi adatait egybegyűjteni és napfényre hozni, két ok kész-
tetett. Egy részről ugyanis az meggyőződésem, hogy Erdély-
nek kimerítő egyháztörténelmét az adatoknak nagyobb mérv-
ben egybegyűjtése nélkül meg nem írhatni; más részről olly 
tár t óhajtanék tisztelt paptársaim, ügy- és hitrokonaim szá-
mára megnyitni, hova kutatásaik gyümölcseit egyházunk és 
hazánk érdekében lerakhassák. Ez első kötet tartalmát teen-
dik : a) Bors Mártonnak : ,Compilatae Constitutiones et Or-
dinationes in Dioecesi Transsilvana disciplinam Ecclesiae 
concernentes' czimü gyűjteménye (1627—1802.); melly e kor-
szakból egyházunk nyilvános életének legfőbb mozzanatait 
állitja előnkbe, s különösen a székely földnek egyházéletét 
rajzolja, b) A gyergyó-szent-miklósi egyház 1629-ben kezdett 
Regestruma, c) A 16-ik század elelejétől 1691-ig országgyü-
lésileg hozott , s vallásra vonatkozó törvényczikkek. d) Több, 
eddig kiadott okmány ugyanazon időszakból, észrevételekkel 
a kiadótól, e) Az udvarhelyi plébánia története, f) Vegyes 
tartalmú közlemények. — Előfizetési ára a 20—25 ívre menő 
kötetnek, fűzve : 2 fr t a. é. Tiz példányra egy ingyenpéldány 
jár. Előfizetni lehet : Brassóban ft. Möller Ede, Csik-Somlyón 
nt. Horváth Károly, Gyergyó-szent-miklóson ft. Mészáros An-
tal, Háromszéken n t Ggyörfy Lajos, Kolozsvárt nt. Horváth 
Pius és Ágoston Károly, Maros-Vásárhelyt nt. Fülöp Alajos, 
Nagy-Szebenben nt. Décsei Péter, Pesten tek. Lonkay Antal, 
Udvarhelyt ft. Csató József és nt. Bálint Ignácz uraknál ; va-
lamint Károlyfejérváron a kiadónál : hova az előfizetési össze-
gek folyó évi julius végéig bérmentve felküldendők. A példá-
nyok bérmentve fognak szétküldetni. Károly fej érvárt, martius 
31-én, 1860. Veszely Károly, 

gymn. igazgató s szentszéki jegyző. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
Pápa ő szentsége számára : 

Nt. P a t a k y János , jász-berényi káplán ur, e jelmondattal : ,Exurge 
Domine ! ne praevaleat homo' 1 db cs. ar., 1 db r. tall., és 1 e. rub. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Eszmevázlatok a gyóntatás körül. II. — 
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sok'-ra. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Au-
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Eszmevázlatok a gyóntatás körül. 
II. 

A gyóntatás alapeszméinek rövid vázlatokbani 
lerakása után, áttérek a gyakorlati részre. Nem 
czélom a ,Casuisticá'-t bővíteni, sem egyes eseteit 
lapokra bocsátani: igénytelen kis napszámosként ál-
lok csupán elő, fölvétetni kérvén magam a munká-
sok közé, kik a közönséges gyakorla t , és felhasz-
nálni-tudás teréről akarják csupán a nehézség kövét 
legördíteni, s a g y ó n t a t á s t , a kedveltségés raun-
kakönnyüség színében előtüntetni ; mint a kath. hit 
szellemi erejének egy olly hatás- és titokszerü esz-
közét, melly nem csak a feloldozásnak, de a keresz-
tényiden ferde nevelés által mindinkább kiszorított 
ős ker. szokások fölélesztése-, és szilárdításának kul-
csát is foglalja magában. 

A gyónás isteni intézménye lelki szükségeink 
egyik legtermészetesebb, és legkiáltóbb részét fedezi. 
Ki nem tudja , mennyire tágul a szorult kebel, ha 
keservét hallatá; milly nagy megnyugvására szol-
gál , ha valaki panaszát részvéttel végig hallgatta? 
Természetünkben van a közlésvágy, bajaink ismer-
tetése; és találkoznak mindig emberek, kik a nagy 
apostolként, örvendeni tudnak az örvendezőkkel, és 
szomorkodni a szomorkodókkal. Épen igy vagyunk 
lelki sérveinkkel is a gyónásban. 

De bármilly nagyon természetes, és egyszerű 
dolognak látszik is a töredelmes, őszinte vallomás : 
mégis ennek hiányos volta-, s a rossz-akaratnak in-
kább, mint akár tudatlanság-, akár együgyüség-
nek tulajdonitható gyakorlása az, mi a kihallgatás 
terhét leginkább és legtöbbször neveli, időt rabol, 
és a türelemnek legedzettebb húrjait szakadásba hoz-
za. Fölöttébb lehangolja, mondhatnám elkedvetle-
níti gyóntatóját a vezeklő, ki önvizsgálat nélkül 
járul a töredelem szentségéhez, és a gyónás el-
ső s t a d i u m á b a n mindjárt elakad, elhallgat . . . 

Nincs ennél szomoritóbb valami: mert hiszen önvizs-
gálat (önismeret) nélkül nincs bűnbánat; bűnbánat 
nélkül pedig nincs üdvözülés. A felebaráti szeretet 
meghozatja ugyan a lelkészszel a legnagyobb áldo-
zatot is : de az a fölötti aggodalomtól nem szabadit-
hatja föl, valljon a térítésre szánt perczek elégsége-
sek-e az Istentől ennyire elrugaszkodott lélek meg-
mentésére ? Elegendő volt-e rá nézve az Isten utjá-
nak kijelölése; s nem azok közül való volt-e, kik 
mintegy karjaiknál fogva kívánnák magukat pap-
jaik által az égbe vezettetve találni : arra nem is gon-
dolva, hogy néha a k é r d e z ő s k ö d é s , csak combi-
natio , és föltételes , az egyesek értelmi gyarlóságát 
és hiányait inkább, mint azok r e s t s é g é t , és ha -
n y a g s á g á t fedező kötelezettség. „Quamvis debi-
tum conscientiam examinandi sít p r a e c i p u u m 
poenitentis, nihilominus, non est dubitandum, quin, 
si confessarius cognoverit poenitentem n o n s a t i s 
d i 1 i g e n t e r conscientiam suam discussisse : tenetur 
ipse eum interrogare." (Homo Apostolicus. Auctore 
S. Alph. Maria de Ligorio. Libr. II. Tract. XVI. 
Punct. 102.) Segíti azt , ki nem elég jó l , de nem se-
gítheti , ki épen nem vizsgálta meg magát ; mire az 
apostoli intelem következtében, ,Probet autem se 
ipsum homo' köteles volt. A legilletékesebb, kizáró-
lagosan tulajdon kötelme ez a bűnbánónak. Szive 
rejtekébe más be nem láthat; vallomásra pedig épen 
nem kény szeritheti őt a lelkész: ki i n k á b b csak a 
hallottakból itél, javasol, gyógy- és óvszereket ren-
del ; és ez, egyéb bokros teendőit is ide értve, már 
magában is eléggé nagy teher, és j ó t é t . Csak is 
papiron állhatna meg egy olly gyóntatási rendszer, 
melly kivihetlenséget foglalna magában. Illy lehetet-
lenséggel határos tartozás volna például, ha a lel-
késznek, a gyónók mindegyikével A-tól Z-ig, a bű-
nök valamennyi nemein tudakolva végig kellene 
mennie. „Teneri Confessarium eos examinare, inter-
rogando iuxta ordinem praeceptorum Decalogi, 11 o 11 
a u t e m de o m n i b u s p e c c a t i s , quae ipsi comit-
tere potuerint: sed tantum de magis u s u a l i b u s , 
quae ab huiusmodi hominibus committi soient." (Idem 
S. auctor. Tom. III. Tract, ult. Punct. III.) Illy kö-
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telezettségi példát látunk Granadánál, midőn fejedel-
mi bűnbánójától tudakolja: „Dixisti peccata Caroli, 
nunc die peccata Caesaris." Elmulaszthatlannak is-
mert kötelesség a tudakolás, különösen o t t , hol el-
hallgattatnak a bűnök , mellyek valamelly bevallott 
véteknek, mint törzs-vétségnek természetes követke-
zései szoktak lenni; vagy ha nagy átalánosságban 
végzi valaki gyónását , és nem vehetni k i , halálos-e, 
vagy csak bocsánandó az elkövetett vétek ; például 
illy vallomásnál: ,Vasárnap sokszor elmaradtam a 
templomból.' Itt azután egészen helyén van a kér-
dés : ,Miért ?' — „Sacerdos tenetur poenitentem 
interrogare, quando p r o b a b i l i t e r credit ali-
quid omitti , necessarium ad integritatem confessi-
onis. Absolvere, non facta tali interrogatione, es-
set applicare formain materiae insufficienti, ut-
pote confessioni non integrae ; quod esset mor-
tale Non debet autem esse n i mi s in interrogando : 
interroget ea tantum, quae p r o b a b i l i t e r cre-
dit commissa fuisse (spectata poenitentis conditi-
one); et in hoc prudenter se gerat, ne contingat do-
cere, quae forte ignorantur." (Suarez, d. 23. s. 2, n. 
6. Lugo, d. 22. s. 4. n. 72.) Megjegyzendő, hogy 
a tudakolási kötelezettség ,sub gravi ' , csak halálos 
bűnökre vonatkozik. A bocsánandók elégségesek arra, 
„ut (impertiatur, et) recipiatur absolutio; sed nemo 
tenetur ea confiteri." (S. Alphon. Maria de Ligorio. 
Lib. II. Tract. XVI. C. 1. Punct. I.) „Neque graves iam 
confessas (ib. Cap. III. Punct. 29.). ,Eas ergo nec in-
terrogandi datur obligatio (stricta), id est, quoad 
omnia venialia. Si enim iuxta Scripturas, et iustus 
septies peccat per diem': hát még, a ki régtől nem 
gyónt? Vétkeink nagy számát, egyedül a jó Isten 
tudhatja (mind). S a gyónás l é n y e g e nem is any-
nyira a vallomás hibátlanságában (egy-két apróbb 
vétek , minden jó akaratunk mellett sem jön sokszor 
eszünkbe), mint inkább az őszinte bánat-, és életjob-
bulási törekvésben áll. S igy a gyóntatónál is a ,tu-
dakolás s z o r o s kötelme', mint a gyónó részéről az 
,integritás confessionis', csak a nagyobb, és halálo-
sokul ismert vétségekre vonatkozik, és vonatkozha-
tik. Elvileg szólva, a gyónás és gyóntatás, mint egy-
mástól egészen különböző dolgok, két külön szemé-
lyek közt mennek végbe ; kölcsönös tartozásaik 
h e t e r o g e n neműek: a nehézség, zavar, és fonaka-
dás lehetősége tehát csak is azok összezavarása, 
és egyik teendőjének a másikra való tukmálása által 
merülhet föl. De kisértsük meg az elhárítás, vagy 
legalább is a dolgon könnyítés, segítés módjának 
tervezgetését: szóljon egy is, más is ; és győzzön, a 

mi jobb. ,Omnia probate, et quod bonum est tenete', ja-
vasolja a nagy apostol. (I. Thess. 5,21.) Tróczonfalvi. 

Az olasz kérdés. 
v. 

Tehát egyelőre még ,becsületes' ember marad-
ha t , ki a sz.-szék jogai mellett föllépni merészel, 
még ha különben , politikai meggyőződésből, köztár-
sasági volna is. Mindenesetre n a g y , és köszönettel 
veendő concessio: csakhogy kár volt e tekintetben 
kétségnek is helyet adni; mivel a kikillyesmin meg 
tudnak ütközni, azok nehezen jártasak az élet mes-
tereül tekintett akár egyházi, akár világi történet-
ben: mellyből nem csak egyes személyek, hanem 
népek emléke is hangosan beszél a tanulni akaró 
utódokhoz; a szent-szék és pápai hatalom védelmére 
kelt respublicák, és szabadságszerető hősök dicsőségét 
hirdetve. Valljon nem schweizirepublicanusok voltak-e 
századokon át, a pápai trón legerősebb és kitartóbb vé-
delmezői? S nincs-e ezer meg ezer buzgó hive a ca-
tholicismusnak tul a tengereken, a déli-, közép-, és 
északamerikai szabad államok terén is ? Valljon a kö-
zépkori számos ola=z respublicák, Genua, Pisa, Ve-
lencze, s a németalföldi buzgó katholikusok, kik nem 
csak hónukban dicsőiték meg a ker. jótékonyság és val-
lásos buzgalom, a szépművészet és tudomány hal-
hatlan müvei által a catholieismust, hanem Roma iránti 
hüségökben is állandók voltak : mint tudták rneg-
egyeztetni az absolutismus fejének elnevezett pápa 
iránti hódolatot, a honi saját intézményeikhezi ragasz-
kodással? Es mint tudtak a sz.-szék hatalmának fön-
tartásara közremunkálni ama schweizi kath. canto-
nok lakói, kiket dúsgazdag kolostoraik- és egyhá-
zaiktól, jezuitáik- és más, pápa zsoldosai-, s a sza-
badság ellenségeiül tartott szerzeteseiktől, csak is 
legújabb időben sikerült, a minden jogot lábbal ta-
podó hitetlenségnek megfoszthatni; e szövetségtörő, 
honárulói bűntettért most, Istennek látható bünteté-
séül , saját létöket látván a kath. szabadság leigázói, 
Genf- és Bernben stb. fenyegettetni? „Egyelőre", ir-
ja a ,Pesti Napló', a pápai hadsereg vezéréről, „azt 
hiszszük , miszerint becsületessége ép maradt , csak 
é r t e l m e szenvedt kissé a számkivetésben; mert tiz 
év előtt Lamoriciére bizony nem irta volna a maga 
nevét olly c l a s s i c u s napi parancs alá" (ez is guny 
akart ugyan lenni, de az iró tévedésből igazat mon-
dott), „a minőt legújabban eresztett szélnek " Ave-
zérczikkiró tehát azt hiszi, hogy senki sem fog hall-
gatni a kath. világban, az olly hő lelkesedéssel ki-



mondott szavakra *)? Hogy a forradalmi párt azo-
kat szélnek ereszti, való; s ez elég sajnos. Igy tesz ő 
az Isten igéjével is ! De lesznek azért elegen, kik e 
komoly szókat (mellyeket még az ágostai , Alig. Zeit.' 
is, a kath. eszmék- és intézeteknek tudvalevőleg nem 
bará t ja , honfias- és szabadérzelmüeknek talált) szí-
vökre veendik. 

De tehát mit bizonyít az, az értelem állítólagos 
megfogyatkozását illetőleg, ha valaki tiz év elfolyta 
után igazságosnak vall ollyasmit, mit előbb nem hitt 
jogosnak? Az évek haladtával szükségkép fogy-e az 
ember esze ; s minden későbbi mü rosszabb az évek 
előtt készítettnél? Vagy csupán Lamoricière-re néz-
ve van ez máskép? De akkor be kellett volna előbb 
kétségbevonhatlanul bizonyítania a P. N. politikusá-
nak , hogy Lamoricièrenek tiz év előtt , mikor a pá-
pai hatalmat állítólag nem akarta megvédve látni, 
több esze, s épebb értelme vol t , mint a minővel ma 
bir, és mellyel ama nem tetsző napi-parancsot fogal-
mazta. Ez pedig távolról sincs bebizonyítva. Az egész 
kath. világ azt mondja inkább róla, hogy Lamori-
cière is, mint mindenki rendesen (a P. N. vezérczikk-
irója a kivételek közé tartozhatik), sokat tanult, és ta-
pasztalt egy évtized óta: s épen azon napi-parancs szol-
gál neki rá bizonyítványul, milly roppant előhaladást 
tett az erkölcsi világ és társadalom valódi szükségei-
nek kiismerése körül. Mig a P. N. azt tartja felőle, 
hogy akkor szólott legbölcsebben Lamoricière, mi-
dőn Roma megmentését, állítólag ellenezte: mások 
épen az azóta megváltozott, s napi-parancsában ki-
fejezett jelenlegi meggyőződését látják alaposnak, és 
mély értelmességet tanúsítónak. Szerinte rosszabbra, 
Ítéletünk szerint pedig jobbra történt a változás: mi-
nek csak örülni lehet; mivel ,sapientis est consilium 
in melius mutare.' Mi az időtől olly sokat várunk e te-
kintetben, hogy még a vezérczikkiró értelmisége iránt 
is viseltetünk annyi bizodalommal, miszerint hiszszük, 
hogy tiz év múlva sokat tanulandó is, a mit ma nem 
tud, és becsülni fogja, mit ma kigúnyol. Sőt erősen hisz-
szük, mikép tiz év múlva szégyenleni fogna ollysoro-

*) S miért akarják az ezen felhívásra máris, alig pár 
nap mulva, zászlói alá sietők tömeges csatlakozását gátolni ? 
Máris 2000-re teszik ama, csupán franczia fő- és altisztek szá-
mát , kik szolgálatukat, illy vezér alatt, a sz.-széknek örömest 
fölajánlák ; s a hitetlenség ármánykodása az épen, mi nemes 
szándékuk végrehajtását lehetetlenitni törekszik. S ha csak-
ugyan sikerülend neki, hogy a sz. atyát magára hagyatva, vé-
delem nélkül lássuk, akkor meg gúnyos kárörömmel mutat a 
,népszerütlenség'-re, melly a pápaságot és kath. egyházat el-
itélte, és veszni hagyja : ebben is, és főleg ebben akarván látni 
az ügyének igazságtalanságát tanúsító legfőbb bizonyitványt. 

kat er-eszteni szélnek,mint minőkkel imént a kath. egy-
ház iránti lelkesedést, értelmi fogyatkozásnak tulaj-
donította; s az ezen évi április 18-án irt vezérczikkét 
1870-ben a világért sem irná alá. Nem tudjuk, fog-e 
még akkor is létezni a ,Pesti Napló' (mert a földi di-
csőség vajmi mulandó !) ; s fog-e bele(Fk.) vezérczik-
keket írhatni : de arról biztosithatjuk, hogy Lamo-
ricière kigúnyolt mai nyilatkozatáról akkor is há-
lásan fognak, és tisztelettel a kath. milliók emlé-
kezni, mikor az övét már rég elfeledték. 

Azonban mi nem is a halandók gyarló törekedé-
sei-, szavai- s tetteiben vetjük bizodalmunkat : mi a 
kath. egyháznak az őt végromlással fenyegető ve-
szély ekbőli kiszabadittatását egyedül Istentől vár-
juk : valamint az időt és módot is , a mikor és mely-
lyel oltalmát nyújtani tetszik, sz. akaratától füg-
gesztjük fel. Azért mi lehetségesnek ta r t juk , hogy 
Lamoricière minden jó szándéka siker nélkül marad, 
és a próbáltatás ideje még tovább is tartand Romára 
nézve: de hogy azt végre is dicsőn jutalmazó diadal 
fogja követni, ez rendületlen hitünk. Lamoricière 
megbukhatik : de a sz.-szék nem ; amazt az em-
beri gyar lóság, változékony indulat, ellenséges túl-
erő stb. megtántorithatja, leverheti: mig a catho-
licismus küzdelme csupán a világ-, és bűnös szel-
lemének legyőzésével végződhetik Ám gúnyolja 
ki e szellem, percznyi sikere fölött elbizakodva, 
hitünket: a végeredmény rendithetetlen bizodalmun-
kat fogja utóbb is igazolni. Hogy egyébiránt Lamori-
cière, a P. N. szerint: „nem csak a pápa világi 
birtokának bitorlóit, nem csak a forradalmat elát-
kozza, hanem még az izlamnak sem hágy békét, ám-
bár a szegény törökök meg se mukkannak, és hálát 
adnak Allahnak, ha senki feléjek sem néz": ezen, 
és más hasonló elménczkedésekre kár volna több szót 
vesztegetni. Hanem az komolyabb figyelmet érde-
mel (és ez volt tulajdonképen e sorok Írására is az 
indítóok), hogy a vezérczikkiró először ugyan a 
kath. egyház fejét , a pápát , olly fejedelemnek ne-
vezi, „kit a reactio m i n t s o u v e r a i n t i s c s a l h a -
t a t l a n n a k m o n d " ; azután pedig olly felületes-
séggel, minőbe csak is a pasquillansok képesek, azt 
állítja, hogy : „a ki világi dolgokba a vallást bele 
akarja vonni, az még sokkal erősebb megfeddést ér-
demelne, mint a melly puszta gúnyban áll." Mind-
kettőre van néhány észrevételünk. 

Mi a pápának csalhatatlanságát illeti, erről a 
czikkirónak már csak azért sem kellett volna szóla-
nia, mivel ehhez, mint hittani kérdéshez, nem ért ; s 
egészen v a l l á s i dolog levén,a világiakba nagyon kö-
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vetkezetlenül vonta. A ezikkiró ugyan csak a reactio-
ra fogja rá, mintha a pápát, mint uralkodót, vagyis a 
földi ügyeket illetőleg is,csalhatatlannak tar taná: de 
midőn az egyházellenes párt, melly az ,ultramontán, 
clericalis', és más nevezeteket kitalálta, reactiót emle-
get, az egész catholicismust, sőt kereszténységet érti : s 
a mennyiben a reactio a hitetlenség- és forradalomnak 
szegül ellene, helyesen. Illy ,actio', csak az e g é s z 
kath. elem, és kereszténység reactióját eredményez-
heti. Hanem az már gúnynak is sok, miszerint e re-
actio , tehát kath. egyház, a pápát , mint uralkodót 
is csalhatatlannak hirdeti. S midőn ezen, olly könnye-
dén, és bebizonyittatást nem is kivánó, világos dolog 
gyanánt odavetett állításból kiindulva, következteté-
seit ekképen fűzi : „Képzelhető-e az absolutismusnak 
ennél még nagyobb fokoztatása? Ha a souverain 
csalhatatlan, senkinek tanácsára nem szorul, nem 
kell neki felelős minister; sőt átalában nem kellene 
minister, mint tanácsadó, hanem csak mint paran-
csainak végrehajtója; nem kell képviselet, sőt még 
,bizalmi férfiak' sem kellenek ; mert mindez csak ott 
szükséges, a hol egyes ember csalhatóságán mások 
belátása által kell segíteni": — akkor csakugyan 
kétségtelenné válik, miszerint épen nem szükség az 
embernek számkivetésbe mennie, hogy ,értelme töb-
bet szenvedjen', mint Lamoricièreé hónán kivül. 

A ,Religio' eléggé számos nyilatkozatokat köz-
lött a kath. egyház minden rendű és rangú, s külön-
féle politikai kormányforma alatt élő férfiaktól ; kü-
lönösen azoktól, kik a sz. a tya , s egyházfő iránti 
tiszteletben senki megett sem állnak : de mindany-
nyian akkép irtak az egyházállamról, mint melly-
ben tagadhatlanul van sok javítani való ; s hol a ta-
pasztalás által gyűjtöt t ismeretek, a folytonos tö-
kéletesbülés föltételei, koronkint, kellőleg használtat-
tak föl: mit a kormányzat minden ágaiban, még a tör-
vényhozásban is látható folytonos m ó d o s í t á s o k 
eléggé tanúsítnak. S ha volna képzelhető olly párt, 
melly a pápát , mint uralkodót is csalhatatlannak 
ta r t j a , valljon nem kellett volna-e ennek, miután a 
föltevés szerint ő viszi az ügyeket , a sz. a tyát min-
den áron visszatartóztatni attól, hogy az egyszer 
önkényt megadott , de a forradalom által háladatla-
nul és hitszegőleg ellene fordított szabadabb intéz-
ményeket , valamikép vissza ne huzza; s ekkép a 
csalhatlansága felőli hitet ne veszélyeztesse? Azonban 
a gunyiró nagyon is jól tud ja , hogy illyesmit senki 
sem fog neki elhinni. Nem is az volt czélja : hanem 
hogy a kath. egyházat, ennek látható fejében, lehe-
tőleg sértse, tekintélyétől megfoszsza. Hiszen még azt 

is elmondta, hogy : „A mi a szent-szék világi birto-
kát illeti, mi" (már t. i. a ezikkiró) „csak ugy tisztel-
jük az ebbeli jogokat , mint bárki más." Valljon ez 
is azért iratot t-e, hogy elhigyük? A P. N. vezérczik-
kirója csak ugy tiszteli a pápa világi jogait, mint 
bárki más ! . . . Csakhogy a valóban jó katholikusok kö-
zül mégis? Mivel Cavour és Garibaldi is ,bárki más.' 
Victor-Emanuel pedig el is foglalta az egyház javait, 
s mégis fiúi mély hódolatát, és a pápai tekintély meg-
erősitésének őszinte szándékát emlegeti levelében! 

Egy pár ellenészrevétel a ,Sok, a mi sok'-ra. 
E lapok 28-dik számában megjelent ,Sok, a mi sok' czikk 

irója olly tárgy fölött kezdé finom elménczkedését, melly fon-
tos hordereje következtében, sokkal lelkiismeretesebb gondot 
és figyelmet érdemel *) : szabadjon azért e lapok t. olvasói 
előtt az előbb emiitett czikkre néhány észrevételt tennem. 
Mindenesetre szomorú dolog, midőn a legjobb szándék szülte 
véleményezések, kellő ellenokadatolás nélkül, mosoly tárgyá-
vá akarnak tétetni. Emelt volna a t. ezikkiró a tiszta meggyő-
ződés komoly hangján szót a sok jámbor akarat ellen; mutat-
ta volna meg alapos okokkal azok helytelenségét : ugy tiszte-
lettel hajoltunk volna meg a t. ezikkiró előtt , minden ellen-
véleménye daczára : de a humor ezen szeszélyes játéka nem 
csak messze elütő a tárgy komolyságától, hanem gunyoros-
sága miatt sértegető is **). 

Meg lehet győződve a t. szerző, hogy nem kizárólagos 
jó szándék volt amaz indítványok létoka: hanem azok föltéte-
lei sokkal mélyebben, tudnillik az emberi lélek természetében 
gyökereznek. Nagyobb részt ugyanis azon indítványozó urak a 
pesti seminarium növendékei voltak egykoron ; kik tehát az 
ott követett nevelési modort, minden hiányaival, tökéletesen 
ismerik, és saját kárukon okulva*3), akarták az ujabb nemze-
dék kiképzését a méltán támasztott igényekkel megfelelővé 
tenni. A megtörtéi,t felszólalások elutasithatlanul bizonyítják, 
hogy az eddig fönálló tanrendszer nem felel meg a várakozás 
igényeinek. Ha tehát a t. ezikkiró ur nem restelte ama nem 
kevésbbé fáradságos, mint liáladatlan munkát, tudnillik a 12 
év alatt történt javaslatok egybegyűjtését: ugy ezen fáradal-
mának miért nem iparkodott egyszersmind nagyobb hasznát 
is venni? Kétségkívül észlelhette e javaslatokból a tisztelt 
szerző ur, hogy hiányos a mostani rendszer *4) : következőleg 

*) Arról biztosíthatjuk az észrevétel t. Íróját, hogy ,lelkiismere-
tesebb' gondot a szóba hozott tá rgyra sem ő, sem mások nem fordí t -
hatnak : csupán a modorra nézve lehetnek a hozzá szólani akarók külön-
böző értelemben. A ,Sok , a mi sok' t. irója, azon elvet követve, hogy 
,ridendo dieere verum quid vetat ?'" egyedül a túlzás ellen kelt ki ; s 
ebben nem lehet fönakadni. Sérteni bizonyára nem volt távolról is szán-
dékában. S z e r k. 

0 ' ) Erre nézve nem lehetünk az ellenészrevétel Írójával egy érte-
lemben. S z e r k. 

*3) Mások, és nem kevesen, épen ez intézetben olly i rányt nyer-
tek, és akképen töltötték az időt, hogy épen nines okuk , kárvallásról 
panaszolkodni. Ez tehát nagy részben az egyéniségtől függ. S z e r k . 

**) Hogy hiányok mindenütt vannak, és a tökéletesités minden-
ben el kel , tehát itt is, tagadhatatlan : egyedül az a kérdés , valljon a 
tanítandó tárgyak sokaságától függ-e az óhajtott orvoslás, és nem in-



miért nem mutatta ki inkább ezen hiányokat ? és miért nem 
jelelte ki a módokat, mellyekkel e hiányon segiteni lehetne? 
Mindenesetre ez sokkal gyümölcsözőbb munka lett volna, 
mint sem egy pár ártatlan mosolyért olly szőrszálhasogató ösz-
szeállitást késziteni. Vagy talán szeretetből tevé mindezt a t. 
czikkiró, nehogy a pesti seminarium növendékei tulterlieltes-
senek ? Ez atyai gondoskodásért köszönetet szavaznak a nö-
vendék urak : hanem ők ugy vannak meggyőződve *) , hogy 
azon végetlen studium-lánczolatok helyett **) örömest hallgat-
nák más, életbevágó tárgyak előadását. De vessünk egy pil-
lanatot az emiitett czikk főbb pontjaira. 

A tisztelt czikkiró ur többi között ezeket mondja, mind-
jár t az első hasábon: ,Jóllehet tovább azt a tömeget, mint 
illik föltennünk, együtt véve senki sem akarta életbe léptetni, 
hanem némellyek ezt a részét, mások amazt, de mivel minde-
nik inditvány ugy tétetett, mint okszerű, s ollyan férfiak által, 
kik saját tapasztalásból tudták, mivel foglalkoznak a Theolo-
giát tanuló papnövendékek : azért mégis é r d e k e s l e s z 
az efféle nézeteket együtt látni, és kisebb-nagyobb életrevaló-
ságukat magunkban mérlegelni.' Mindenesetre é r d e k e s 
ezt látni t. czikkiró ur ! de még é r d e k e s e b b lett volna azt 
is hozzá gondolni, miszerint e roppant tárgyhalmaz valójában 
épen nem ollyan mosolygerjesztő, ha tudnillik mindenik nö-
vendék a rendes hittani tárgyakon kivül *3), azon előadásokra 
köteleztetnék, mellyekhez természeti hajlama vonzza. A leg-
újabb tanodai rendszer ugyanis, olly sok (!) elágazó ismeretek-
kelnehezíti a tanoncz fejét , hogy utoljára a szegény l iua sok 
fától az erdőt sem láthatja *J). Az észnek formális mivelése 
pedig ezalatt elhanyagoltatik*5). E szomorú körülmények arra 
kényszeritnek tehát bennünket, hogy az ismeretek tömkele-
gébe tévedt ifjút a seminariumi időszak alatt bizonyos alapos-
ságra vezéreljük *B) ; miszerint birjon meghatározott kiindulási 
ponttal, mellyből minden utólagos tanulmányai szétágazzanak, 
és mellybe ismét központosittassanak : nehogy tettei és cse-
lekvései, minden kijelölt czél és irány nélkül szétfolyjanak. 
Következőleg minden seminariumi elöljáró lelkismeretes gond-

kább attól, hogy a minél nagyobb alapossággal t . irgyalt l é n y e g e s 
dolgoktól , elforgácsolás által, se a szükséges idő , se az erő és figye-
lem el ne vonassék ? S z e r k . 

'••) Erről az ellenészrevétel t. irója nem szólhat : e meggyőző-
dést csak az illetők közvetlen nyilatkozatából lehetne megérteni ; az 
átalános szavazási rendszer behozása pedig itt helyén kivül lenne. Csu-
pán a mindenki által észlelhető körülmények után lehet ennélfogva 
illyesmiről Ítélni : sőt az adatok erre a ,Sok, a mi sok' t. Írójának még 
nagyobb mértékben ismeretesek, és felhasználhatók voltak. S z e r k . 

**) Tehát a jelenleg előadott köteles tárgyak ,végetlen studium-
lánczolatokat' képeznek? U g y azok számát s z a p o r i t a n i , bizonyosan 
nem lehet tanácsos. De valljon tanácsos-e némellyeket e l h a g y n i 
belőlök , hogy helyettök maga a növendék válaszszon más tudomány-
karoknál tetszése szerintibb t á r g y a k a t ? Ha valakit hajlama inkább von 
azok , mint a szorosan vett theologiai tantárgyak felé : ugy legtaná-
csosabb , egyenesen e szak mivelésére adni magá t , s felhagyni olly is-
meretek szerzésével, mellyeket a theologiai miveltség kellékeit jobban 
ismerők, hasznosokul, vagy épen szükségesekül tartottak. S z e r k . 

*3) De ha már úgyis ,végetlen studiumlánczolatok' terhelik őket, 
ezek rendes betanulása nem igen hagyha t időt a rendkiviiliekre. S z e r k . 

* l) Ez mind a mellett szól, hogy ,sok, a mi sok' : haugyan már-
is a legújabb tanodai rendszer annyi elágazó ismeretekre terjed ki. 

Sze rk . 
*5) Pesten is ? v a g y csak is Pesten ? mert főleg az egyetemi tan-

folyamról van szó. S z e r k . 
*8) Ez czélja a ,Sok, a mi sok' Írójának is. S z e r k . 

jai közé tartozik : a rábizott ifjú vonzalmát és hajlamát kiis-
merni, ellesni, és nevelésöket e hajlam szerint intézni. Kiben 
szónoki tehetséget észlelnek, azt minden e tárgy körébe tar-
tozó munkákkal iparkodjanak ellátni; szintén azt, kiben a 
szent-irás magyarázatához, vagy más tantárgyhoz, kiváló 
kedvet tapasztalnak, azt minden módon törekedjenek kedves 
szaktárgyuk tanulmányozásában elősegiteni : mert csak igy 
lehet reményök alaposan kiképzett szakemberekhez *). Akkor 
a kitűzött pályakérdéseket is nehezen kellene ismételten hir-
detgetni, a dolgozatok hiánya miatt. A jezuiták ezen nevelési 
rendszere kétségkivül leggyümölcsözőbb ; mint ezt a történe-
lem lapjai elég fényesen igazolják **). Vajha tanintézeteinkben 
is minél előbb beliozattatnék e rendszer : ugy bizonyára nem 
volna észlelhető a tanítványokon ama csömörletes undor a 
tantárgyak iránt, melly ellen Sárdiur e lapokban olly jogosan, 
habár kévéssé túlzottan is kelt ki *3). De egyházirodalmunk 
fejlesztésére is , nem csekélyebb behatását tapasztalnék egy 
illyetén rendszernek. 

A tisztelt czikkiró ur tovább azt is látja ezen javasla-
tokból : „mintha csak a theologiai négy tanévben kellene egész 
élet helyett gondolkodni, s tudományt szerezni ; később pe-
dig minden előforduló szükségben, elég volna a fiókba nyúlni 
okos gondolatért, minden további olvasás és okulás nélkül." 
Ezen állítás egyik javaslatból sem foly; annál is kevésbbé, 
miután az indítványozó urak mindegyikéről föl lehet , sőt kell 
tennünk, miszerint teljesen meg volt győződve, hogy a se-
minariumnak nem lehet czélja, szakembereket képezni, hanem 
csak, miként a t. czikkiró ur is helyesen megjegyzé, inkább 
utat mutatni . hogy tudhassák : hol mit kelljen keresni. — De 
kérdem, hogyan lesz az ut megmutatva, lia az indítványozott 
tárgyakról mit sem hallanak ? *4) Hány jeles erő, mellyből 

*) Mindez szintolly kívánatos, mint könnyen kivihető, a rendes 
tanulmányok elhanyagolása, vagy tantárgyak szaporítása nélkül. Ez is-
mét azon elv szerint történnék , hogy : ,non multa, sed multum' ; nem 
sokfélét , hanem alaposan. Csakhogy azért valamelly egyes tárgybani 
kitűnő előmenetellel nem elégedhetik meg sem a tanitó, sem a tanit-
vány , ha a többiek elhanyagoltainak. E sorok Írójának is volt iskola-
társa az egyetemnél , ki bizonyos, rá nézve igen könnyű tantárgyból 
első vo l t , mig egyebekből utolsó ; de az eredmény végre is az lett, 
hogy az utolsó helyhezi ragaszkodás, a kivételes elsőséget is háttérbe 
szorította, s a r é s z b e n k i tűnő, e g é s z b e n véve csakugyan rossz 
tanuló, s nyomorult philosophus lett. Igy lehet egy , különben igen 
jeles szónoki tehetséggel biró növendék, szánandó theologus, ha az áta-
lános theologiai miveltséghez szükséges ismeretekből annyit legalább 
el nem sajátit , mennyit egy tanulóban (nem mondjuk, tanitóban; mivel 
ehhez már több kell) jogosan megkivánhatni. S z e r k . 

**) A sokféleségnek ellenségei lévén, ők ebben a ,Sok, a mi sok1 Író-
jával nagyon is egyeztek. De más részről legkevésbbé sem bízták ők a ta-
nuló kényére, hogy miből vegyen leczkéket. A tanulási években minden-
kitől , és minden egyes tá rgyra nézve megkívánták az egyforma szor-
galmat és igyekezetet : a további tökéletesedést egyik, vagy másik szak-
ban későbbi évekre hagyván. S ez a seminarium falai közül kilépett 
egyháziakra nézve sincs megtil tva. Az irányt, mellyen tovább halad-
hasson valaki , minden esetre az iskolában kell az i f júnak nyernie : de 
a további tökéletesedés, az iskolán kivül folytatot t hosszas igyekezet, 
és kitartás müve. Hogy amaz i rányt most is képes az iskola a tanulni 
akarónak ki jelölni , azt a jelen rendszer minden lehető hiányai mellett 
is fölteendőnek tar t juk. S z e r k . 

*3) Mi nem találtunk benne semmi túlzást, csak szomorú igaz-
ságot : melly, részben, azon tüneményt is képes megfejteni, miszerint 
,a kitűzött pályakérdéseket ismételten kell hirdetgetni. ' S z e r k . 

**) Azt kellett volna tehát mindenekelőtt megmondani, hogy 
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kedvező körülmények közt a legalaposb szakember fejlődhe-
te t t volna ki, forgácsolódott el a mostani rendszer mellett a 
pesti növeldében ? Lássa tisztelt czikkiró ur ! én soraiból szin-
tén csak annak szükségességét olvasom,hogy a növendékek m i-
n é 1 t ö b b (!) tudomány alapfogalmaival ismertessenek meg ; 
mert csak igy, és nem máskép lesz nekik az ut jövendőben 
megmutatva, s csak igy fogják a szükséges ismereteket biz-
tos helyen keresni. Azért nem volna-e jó és üdvös, hogy a 
Pestre küldött növendékek mindazon tudományokat hallgas-
sák, mellyek kedvencz szakmájok körébe esnek? Korán sem 
volna azért szükséges uj tanárokról gondoskodni : ott van az 
egyetem négy facultása; előadatik ott minden tantárgy, melly 
egy növendékpap lehető szakmányának körébe tartozik. Es 
voltaképen nem is más okból küldik az illető püspök urak me-
gyéjek jelesebb növendékeit Pes t re , mint hogy idővel alapos 
szakemberekkel bírjanak. Már pedig az eddigi systema sze-
rint , mivel tanulnak Pesten többet, mint vidéken *) ? A tan-
könyvek is jobbára ugyanazok; sőt némelly vidéki semina-
riumokban sokkal több gond fordittatik a növendékekre, mint 
épen Pesten (!) : hol jelenleg a Patristica, szónoklattan, és a 
nyelvek tanulása egészen magán-studiummá vált. Igaz ugyan, 
hogy Pesten a keleti nyelvek is előadatnak : de ezek végered-
ménye is igen-igen csekély **). De az elöljárók részéről közön-
ségesen az szokott felhozatni, hogy a házi rend nagyon össze-
zavartatnék az által, ha a növendékek más karbeli előadá-
sokra is eljárnának. De szabadjon erre kérdenem : valljon az 
ezen előadások hallgatásából eredendő gyümölcs nem kárpó-
tolná-e dúsgazdagon ama csekély alkalmatlanságot, mi a rend-
zavarásból származhatnék *3) ? Azután ugy hiszem, nem any-
nyira rend, mint tudomány végett (!) küldetnek a növendé-
kek Pestre *s). S az illy változás által csak élesztetnének a nö-
vendékek, önkimivelésök fárasztó, de egyszersmind d i c s ara-
tásu (!) munkájában. 

Ne vélje tovább a tisztelt czikkiró u r , hogy az a ,Tano-
dai Lapok' 1859. évi folyamának 477. lapján történt indokolás 
ollyan nagyon is csintalan volna ; szomorú valóság az, uram ! 
melly csak keserűséggel tölthet el minden nemesen érző keb-
let. Csak nem rég is egy igen tudományos férfiú fájdalmasan 
panaszolkodék, hogy sok fiatal káplán képtelen egy három-
soros levelet hiba nélkül föltenni *J). Ennek komoly meggon-

mellyek azon nagy fontosságú, s a papi életben szükséges tanulmá-
nyok, mellyekről most a seminariumokban mit sem hallhatni. S z e r k . 

• ) Erre természetesen mi nem felelhetünk : de hiszszük, hogy 
vidéken is tanulhatnak annyit, miszerint jó papok lehessenek. Azonban 
fönebb épen a végetlen studiumlánezolat ellen emeltetett panasz. S z e r k . 

**) Ismét azt kell kérdenünk, hogy : milly tudományok tehát 
azok , mellyekről a mostani rendszer mellett mit sem hallhatni ? Phi-
losophiai tanulmányokról nem szólunk : ezek eddig sem adattak a 
pesti papnöveldében elö ; s ha azokbani kellő jártasság nélkül jön va -
laki az intézetbe , nem a theologiai rendszer az oka. S z e r k . 

**) A rendzavarás soha sem csekély baj ; s ha a theologiai lecz-
kékre szabott órák összeütköznek ama kedvencz tanulmányokéival, 
mit akkor ? Kétségkívül a más karbeli előadásoknak engedniek keilend 
ott , hol theologiai kiképzés a czél. S z e r k . 

*4) Bizony rendetlenség okáért sem. Fájdalom ! ehhez szokni kü-
lönben is könnyű: annyira, hogy a rend megszokása már maga is nagy 
nyereség lenne minden olly növendékre nézve, ki szerencsés Pesten ta-
nulhatni. S z e r k . 

t S ) De azt már mégis csak jogosan megvárhatni, hogy a pesti 
theologiai intézetbe ne küldessék olly növendék, ki még ennyi kikép-

dolása után : kevés kedve maradt volna a t. czikkiró urnák is 
a satyrisálásra ; s talán az sem lett volna épen lehetetlen, 
hogy a t. czikkiró szintén egy uj , szívből szakadó, s mint tá-
gas ismeretköre sejdítni engedi, igen-igen sikerült inditvány-
nyal vonta volna magára figyelmünket ; és talán egy olly esz-
mecserére is szolgáltatott volna alkalmat, mellynek később ha 
mi nem is , legalább utódink a legízletesebb gyümölcsét élve-
zendették *). 

Végül a tisztelt czikkiró ur humoros szeszélye által 
messze hagyta magát ragadtatni (?). Igaza van ugyan, hogy 
Zalka kanonok ur a ,Szentek életében egy szentről sem je-
gyezte föl: , Vallj on az ötvenötféle tantárgyban négy, vagy 
több évet töltött-e'? De szabadjon kérdenem: mit szándékozik 
a t. czikkiró ur mindezzel mondani ? Talán azt , hogy 55 tan-
tárgy nélkül is canonisáltathatik egy növendékpap ? Oh eb-
ben tökéletes igazat engedek a t. czikkiró urnák! Hanem 
akkor miért nem tetszett egy pár ollyan szentnek az életét is 
idézni, kik sem irni, sem olvasni nem tudtak : és ezeket állí-
totta volna fel pesti növendékeinknek serkentő például **). 
Ime hova jutott a t. czikkiró ur korlátlan (?) humorával. Avagy 
talán jelen zilált és háborgós századunkban nem sokkal több 
kivántatik-e jeles lelkipásztorrá lehetni, mint egykor a Szen-
tek életébe (!) belejuthatni ? Ösztönözte volna kedves czikk-
iró ur inkább növendékeinket a fáradhatlan munkásságra *3) ; 
és mutatta volna meg az u ta t , mellyen haladva a magyar 
clerus is oda jutott volna, hol jelenleg a kath. egyház 
dísze, a franczia papság tündököl*4). Higyje meg, ezért 
édes mindnyájunk legforróbb háláját érdemelte volna ki; 
mert igy egyszersmind reményt adott volna hazánkban is olly, 
az igazságért magukat nemesen feláldozó katholikus laicuso-
kat nevelni, minőkkel jelenleg szintén csak (?) a francziáknak 
jutott a szerencse dicsekedhetni. Keöthörési. 

zettséggel sem bír : s ezt neki megadni , nem a t h e o l o g i a i tan-
folyam dolga, és hivatása Pesten, sőt ezen kivül is. S z e r k . 

*) Uly inditvány már tétetett előbb, és mások által ; az tudnil-
lik , hogy gondoskodjék az egyház módokról , miszerint a Theolo-
gia tanulása v é g e t t , főleg Pestre, az itteni egyetemhez küldött i f jak 
eléggé képesítve legyenek a theologiai intézetekben előadott tanulmá-
nyok haszonnali hallgatására ; s ne kelljen a theologiai tanfolyamban 
a korábbi évek hiányai t pótolgatni. S ezen módot , mint tudjuk , igen 
bölcsen, a gyermek-seminariumoknak bármilly nagy áldozatokkali 
megalapításában hiszik legtöbben feltalálhatni . S z e r k . 

**) A czikkiró p a p o k képeztetése felől szól ; kiknek a szüksé-
ges papi tudományt épen azért kívánja egész terjedelmében előadatni, 
hogy ha egyéb ismeretekben hátrább állanának is a világi szaktudósok-
nál, az egyháziakban m e s t e r e k legyenek : és ez igen méltányos. A ki 
ezen k i v ü l több más ismereteket is megszerezhet, jó és dicséretes 
dolog , de nem szorosan kötelesség. Szentek közé pedig csak az sorol-
tatik , ki h i v a t á s i kötelességét pontosan teljesitette : melly egy 
papra nézve az irni s olvasni tudást minden esetre föltételezi. S z e r k . 

*3) Szokta is minden alkalommal : a fönebbi czikkben a túlsá-
gos követeléseket akarta csak elutasítni. S z e r k . 

*4) Melly épen nem a sokféle divatos ismeretek , hanem a pap-
ságra nézve egyedül életszükségü papi tudomány, és j e 11 e m e r ő s-
s é g által lett a kath. egyház diszévé. Ismeretekben némelly régibb tu-
dós messze túlhaladta ott is a mait : de azon jellemerő és hitszilárd-
ság, mellyet a franczia fő s alrendü clerus, napjainkban a vi lág felzúdult 
tengerének hullámai ellen, minden hivőknek üdvös védfalul, szegezett, 
korán sem a divatos ismeretek bőségéből foly :j hanem a szigorú papi 
n e v e l é s eredménye; mellyet a mostani clerus, a temérdek áldozat- és 
önmegtagadással, ezer meg ezer nélkülözések közt létre hozott kis- és 
nagy-seminariumokban nyer t ; ho l , főleg évtizedek előtt épen nem 
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is belenéznek, kiktől ezt a vallási közönyösség terjedését sa-
jonnal látó katholikus alig várná, egyes alkalmakkal észreve-
hetni. Illyenül nézték (helyesen-e, az más kérdés) napjaink-
ban egyes lapszerkesztők amaz átalános gyászt is, mellyet e 
hon, nagy fiának halála miatt öltött. A ,Magyar Sajtó' 98-dik 
számában, a ,Religio k ö z ö n y e ' czim alatt adja tovább egy 
collegájának, a ,Bajai közlöny' szerkesztőjének denuncia-
tióját; i rván: „Az egész haza mélyen gyászol, csak a magyar 
,Religio' nagyérdemű szerkesztősége ignorálja nemzeti létünk 
e dicső missionariusának, a kath. anyaszentegyház hü fiának, 
a legnagyobb magyarnak halálát." Mi egy lapnak sem ismer-
jük el azon jogát, hogy ollyasmiből, mit más nem mond, nem 
ir, de nem is gondol, olly gyűlöletes insinuatiókra vegyen ma-
gának szabadságot, minő az idézett sorokban rejlik. A Reli-
gio' szerkesztője talán sok másokénál, mélyebb részvéttel hal-
lotta , s őrzi emlékezetében a gyászos eseményt, melly az or-
szágot , és ennek számos intézeteit legbuzgóbb fia-, s illetőleg 
részint alapitója-, részint pártolójától fosztá meg: de azért 
ezzel a világ elé kilépni nem tartá szükségesnek, sőt egy kath. 

• egyházi lapban ildomosnak sem.... Miután mégis mások sző-
nyegre hozák ezt is, megmondjuk okát hallgatásunknak. A Reli-
gio' k a t h . egyházi folyóirat : következőleg csak is a kath. egy-
ház körébe tartozó eseményekkel foglalkozik; és az ország nagy-
jainak halála felől,ha nem egyháziak, csak azon esetben te3z em-
lítést, ha az ezt illető tudósitásokat más érdekeltek kívánják 
közöltetni. Már hogy egy, a kath. egyház által lehető legszi-
gorúbban rosszalt cselekvény, mikép szolgálhatna kellő tár-
gyul egy kath. egyházi lapban , mi legalább nem látjuk ál-
tal. Hogy illyenné csak némileg is lehessen, az öngyilkosság-
nak , korunkban főleg ijesztőleg terjedő borzalmairól kel-
lene egyházunk értelmében szólni: s ki előtt volna illyes-
mi kedves? . . . Tehát az azt kimentő okok-, és körülményekre 
kellett volna hivatkoznunk. S ez ismét vajmi szomorú, s 
inkább más lapoknak hagyandó, súlyos feladat leendett. Mi 
a nagy elhunytnak emlékét (egyházi, s vallási tekintetben) 
épen a szerény hallgatással hittük legjobban tisztelhetni. 
Mások más véleménynyel lehetnek, de azért minket kérdőre 
vonni joguk nincsen. Mi az elhunytakat, csak mint a kath. 
egyház hü fiait emelhetjük ki: s épen azért sajnáljuk má-
soknál inkább, hogy az ezt kellőleg tehetés szabadságától 
épen a kimúlás siralmas módja fosztott meg; melly körül-
ménynek tekintetbe nem-vétele, bizonyosan kevésbbé ment-
hető kíméletlenség, mint a millyen nagy vétség lehet a R e -
ligio' hallgatása. Ha a nagy elhunytnak a kath. egyház érde-
kében is kifejtett munkásságát tanusitó adatok érkezendnek ke-

részesittethetett egyéb tudományban, mint melly az egyházé, s az 
örök üdv elnyerésére való utmutatást foglalja magában. Némelly 
seminariumok alig voltak a legszükségesebbekkel is ellátva : nem 
hogy még más tanulmánykarok leezkéire eljárathatták volna nö-
vendékeiket : hanem annyit minden esetre megtanulhatott bennök 
minden , hogy mint kell az együgyü , s tudatlan apostolok nyom-
dokaiba lépni. A világ öt részének valamennyi missiói, s a ker. hit-
ért szenvedett vértanúi halálnak csaknem kizárólag általuk nyúj to t t 
ujabb példái , elegendők ennek bebizonyítására. S ez az , a mire a 
megromlott kornak szüksége v a n , az apostoli buzgóság, és papi 
j e l l e m . S z e r k. 

zeinkhez, azokat bizonyára sietni fogunk a lapunkban épületes 
olvasmányt, s nem merő újságot, vagy épen divatos ömlengést 
és szóáradatot kereső, t. közönségünkkel tudatni ; s ha csak 
egy olly tudósítás fog is lapunk számára beküldetni (mivel ed-
dig egyet sem kaptunk ; más lapokból pedig egyebet sem szok-
tunk kölcsönözni), melly az elhunytnak léleküdveért megtar-
tott gyász-isteni-tiszteletről értesitend, azt, mint hasonló ese-
tekben tettük, örömest közlendjük. De csak azért, mivel ezt, 
vagy amazt minden lap adja , soha sem szoktunk valamit föl-
venni. Nekünk ez ideig, elég hosszú irodalmi pályánkon, más 
tekintetek szolgáltak vezérelvül ; s becsülettel folytatott irá-
nyunktól sem egy ,Bajai közlöny', sem a ,Magyar Sajtó' ked-
véért nem fogunk eltávozni. Kegyvadászok soha sem vol-
tunk ; nem is akarunk lenni : s nem nagy eszélyesség len-
ne tőlünk illyesmihez most kezdeni, mikor a pálya végé-
re jutottunk. A ki mihez nem ért, abba ne kapjon. Jár jon kiki 
a maga u t j á n , mellyet hivatása és meggyőződése szab 
eléje; s mig mások jogait nem sérti (pedig a hallgatás illy 
dologban senkinek semmi kárt nem tesz), addig őrizkedjék bár-
ki, mástól számot kérni azért, a mit az n e m mondott, n e m 
i r t , és n e m tett. Mi a gyászosan kimultat tiszteltük akkor is, 
midőn bizonyos t ö b b s é g , és sokan azok közül is, kik jelenleg 
olly nagy hévvel tolakosznak az előtérbe, hátat fordítottak neki, 
s egy , akkor divatosabb nagysággal tartottak ; a velők egyet 
nem értőt megszólva, kisebbitve, sőt ki is gúnyolva. Mi jobban 
kesergünk a gyászeseményt előidézett ok , mint maga az oko-
zat fölött is ; és ha ebben sokakétól elütő véleményben vagyunk, 
szabadjon legalább ez érzelmeinknek kifejezést más uton, nem 
hírlapi demonstratiók által keresni. Lapunkban csak a helyben 
megtartott gyászisteni-tisztelet szolgálandhatott alkalmul a 
szomorú kimúlás felőli megemlékezésre : ez pedig itt, legalább 
a maga rendjén, tudtunkra még nem tartatott meg. Erről tehát 
nem szólhattunk. Hanem arról szólhatunk igen is, és fogunk 
is szólni, hogy némellyek az egyház legszentebb jogait sem-
mibe véve, a kath. isteni-tiszteletet is megzavarni merészük, 
Isten házába nem illő énekek elzengésével ; és igy az egyhá-
zat kizárólag illető hatalmat, a kath. templomokban csak azt 
tanithatni, tehetni, s énekelhetni, mit a kath. egyház előir, 
és megenged, minden igaz kath. hivek botrányára, bitorolni 
nem irtóznak. 

BÉCS. (A főmagass. bibornok-érsek febr. 9-kén kelt kör-
levelének vége.) „Ok belátják, hogy a kereszténység hatalom, 
még pedig ollyan, mellynek megvannak saját hasznai ; s eze-
ket nem is feledik ki számitásaikból. De minthogy a religiót 
csak eszközül tekintik czéljaik elnyerésére, ennélfogva mit 
sem kételkednek, az ellenkező árfolyammal kaczérkodni ; s 
megvárják a kereszténységtől, hogy alázatos hallgatásával 
ismerje el, miszerint az ő erkölcsi törvénye a világosság eme 
századába többé nem való. Viszonzásul udvarias bánásmód, és 
azon szabadság biztosíttatik számára, hogy a parasztok-, és 
öreg asszonyokkal tetszése szerint foglalkozhassék. Föntartva 
még azt is, hogy, ha a körülmények ugy kívánják, ujolag előtérbe 
szólittathassék, és elavult morálja védeszközül használtassék 
föl. Ez azonban nem csupán biinteljes, hanem veszedelmes 
játék is egyszersmind. Az államkormányzat szervezése, száz 
év óta folyvást nagyobb körben hajtatik végre. A dolognak, 
mint minden emberi dolgoknak, sőt inkább, mint sok más 
emberi dolgoknak, meg van a maga árnyékoldala. Ezen ár-
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nyékoldal fölött mindenki panaszt emel : mig az azzal egybe-
kötött előnyökről ki sem akar valamit tudni; s igy, daczára az 
államéletet ért minden megrázkódásoknak , mig mindég a 
régi mellett maradtunk. A munkások respublicája, s Cavai-
gnac köztársasága szintúgy a legkisebb részletekbe is befolyva 
kormányozott, valamint Napoleon, a nagy hadvezér, s Franczia-
ország jelenlegi uralkodója. Illy körülmények közt az államin-
tézetek sokat tehetnek arra , hogy a vágyaknak hizelgő irá-
nyokra nézve a szélesebb körbeni elterjedést könnyebbítsék. 
Arra azonban semmi hatalma sincs egy uralkodásnak is, hogy 
a ker. meggyőződések erejé t , a hol , és a mint épen szüksé-
gességök nyilvánul, újra föléleszteni tudná. Ha egykor a da-
rab, melly jelenleg színpadra hozatik, valósággá fog válni, ha 
egyszer a nép nagy többsége osztozni fog az elvekben , mely-
lyeket most rá fognak. akkor nem fog egyéb hátra maradni, 
mint kiáltani : ,A ki mint tud, meneküljön' ! Odáig ugyan, igaz, 
nem fogunk egy csapással eljutni ; s csak ha azon elvet fo-
gadja el valaki jelszóul: ,Utánam bekövetkezhetik az özönvíz', 
teheti magát tul rajta. De különben semmiképen sem." 

„Ezen állambölcseség mellett most azon párt is újra föl-
éled, melly az előhaladás és emberi jogok jelszavait egy, arány-
lag igen kis szám részére akarja kizsákmányolni. Ez nem bán-
ja, ha a kereszténység addig tengeti éltét, a meddig csak élni 
bir, és kiván : de lia az ő tervei-, s kényelmeivel összeütkö-
zésbe talál jönni, ugy akkép tekinti, mint nem létezőt. Ugyan-
azért épen ugy , mintáz 1848-diki viharos évben, a vallá-
sok egyenjogúságát, vagyis inkább minden vallás iránti közö-
nyösséget hirdeti az államok alaptörvényéül. Olaszhonban a 
tényállapot egészen sajátságos árnyéklatot nyer, mivel ez ott 
az elűzött, vagy fenyegetett uralkodók jogával, s a csak 
imént aláirt békeszerződésekkel egyenes ellentétben van. 
Másutt nyilvánosan oda törekesznek, hogy az államviszonyok 
akkép alakíttassanak, miszerint egyedül csak a pénz uralkod-
jék , s az érzéki élvezetvágy minden alkalmatlan korlátoktól 
megszabadittassék. A kath. egyház irányában forradalmi tol-
lakra szorulnak , mint mellyben jelenleg már maga a keresz-
ténység clZ 2 & mit gyűlölnek. Ha az ágostai hitvallásban ele-
gendő életerő volna arra, hogy a tevékenységi szabadság tör-
vénye mellett, mellyet az Isten báránya saját vérével irt alá, 
sikerrel fölléphessen : ugy az, e körökben semmivel sem dicse-
kedhetnék nagyobb kegyeltetéssel, mint a kath. egyház. 
Hogy valljon azonnal, a titkos igék elmondása után a meg-
szentelésnél, vagy pedig csupán az elvétel pillanatában van-e 
az Isten fia, mint Istenember valóban jelen, ez természetesen 
a katholikusra nézve nagy különbséget tesz : de az igazság 
mai elleneinél igen kevés jelentőséggel bir. Ezért a forra-
dalmi tollaknak minden képzelhető szabadság megadatik, még 
annak veszélyeztetésével is , miszerint ez által a mélységek 
vizei gátot szakitnak. Csak a börzeemberek vagyona legyen 
szent. Szent? Es hol fog még valami szent találtatni, ha egy-
szer az ideigleni javak élvezete, az ember végső czéljává, s 
legfőbb javává tétetik; és mindaz, a mi őt magasabb rendű 
törvénynek veti alá, merő rajongás , és babonaság lesz ?" 

„Igy állunk. Es a dolgok e helyzete, hü kinyomatra ta-
lált azon követelésben, miszerint a sz. atya szálljon le ural-

kodói székéből; minthogy alattvalói jogos igényeinek, mint 
keresztény és püspök , nem felelhet meg. Ki valamelly érte-
kezlet kiindulási, szükséges föltételét tagadja, azzal nem lehet 
semmiféle vitatkozásba bocsátkozni. Azzal, ki fényes nappal azt 
erősíti, hogy éjszaka van, a nap állását illetőleg nem lehet oko-
san szólni. Azonban becsületes játék (eljárás) kívántatik min-
denütt , hol emberi erők mérkőznek, még lia csupán néhány 
krajczárról, vagy a fensőbbség-érzet múlékony öntudata felől 
van is a kérdés. Adják meg tehát az emberi-nem legfensőbb 
javainak is azt , hogy játszanak becsületesen! Ha van vala-
melly magasabb világrend : ugy ennek a földi, szükségkép alá-
rendelendő. Ha nincs: ugy nem csak Isten, és a lélek halhatat-
lansága üres szó, hanem a kötelesség és jog is az; ugy még 
azon igénynek sincs legkisebb alapja, mellyet a communista a 
proletarius részére kiköt : mivel az, a neki izgató hatást kölcsö-
nöző erőt csak a gazdagoknál föltett kötelezettségből nyeri. 
Ugy mi sem marad egyéb hátra, mint Spinozának természet 
adta legfőbb törvénye, mellynél fogva a kisebb halakat a na-
gyok felfalják. Hagyjanak tehát föl ama szókkal, mellyeknek 
csak az általuk tagadott igazságok föltevése mellett van , s 
lehet értelmök, jelentésök. Ha pedig megengedik, hogy őrült-
ség, az azokbau rejlő valótól megtagadni az érvényességet : 
ugy vallják be, miszerint az érzékek alá eső dolgokon tul van 
még valami ollyas, a minek léte magát szintolly ellenmond-
liatlanul kijelenti, mint az, a mit kézzel foghatni: ámbátor 
sem rőífel nem mérhetni meg, sem fontra nem vethetni; s 
iszonyodjanak vissza ama gonoszságtól, mellynél fogva a 
s z e n t é l y b ő l l o p j á k e l a s z i k r á t , m e l l y e l a 
s z e n t h e l y e t l á n g b a b o r í t a n i s z á n d é k o z n a k ! 
Az Ur lássa, és Ítéljen ! Mivel övé a szentély ! Mi pedig a szá-
munkra kijelölt helyen legyünk kitartók hit- és bizodalomban ; 
s a szentség törvénye mellett, tegyünk sziv- és cselekedettel 
tanúbizonyságot : ez mindenha győzend. Minő küzdelmek 
után ? Ez egyedül Istentől függ. De az ő irgalma nemzetség-
ről-nemzetségre t a r t ; s közel van hozzánk a hatalmas, ki 
midőn a hajócskát a hullámok elborították, tanítványaihoz 
ekkép szólott : ,Kicsinyhitűek ! miért kételkedtetek ?' s paran-
csolt a tenger- és szeleknek. Hozzá akarunk a kitartó imádság 
által kiáltozni: s ő a maga irgalmasságát most is megicsőitendi. 
Igenis Uram! dicsőitsd meg a te hatalmadat és kegyelmedet! 
Küldd le parancsolólag, egy pillantásod sugarát a szenve-
délyek és tervek hullámzó zajába: s nagy csendesség fog 
lenni ! Amen." 

BELGIUM-ban a sz. atya iránti részvét eleven. Nem 
csak pénzben gyűjtött adományokkal siet a lakosság egyhá-
zának védelmére, hanem a pápai seregbe küldött fiainak kar-
jával is. Néhány hét előtt már 200,000 frankra ment a se-
gélypénz ; és a főpásztorok, e segélyezést állandósítani elha-
tározták. Az önkénytesek közé egyik bőkezű adakozó, Robiano 
gróf is tartozik. 

ÉSZAKAMERIKA. A washingtoni képviselő-házban a 
többnejüséget eltiltó törvényjavaslat, melly az utahi kerület 
mormonai ellen van intézve, elfogadtatott. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Május 2. 34- I Félév. 1860. 

RELIGIO! 
K A T H . E G Y H Á Z I , S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 

Slegjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 fr t 90 kr. auslr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és h'ozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Eszmevázlatok a gyóntatás körül. II I. — 
Mozgalom az ,unio' terén. II. — Utazási vázlatok. I. — E g y -
h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Erdély- és Olaszor-
szágból. — Irodalom. 

Eszmeváz latok a gyóntatás körül. 
n i . 

Tapasztalt dolog, hogy az iskolás-gyermek he-
lyesebben végzi sokszor gyónását, mint a ki ezt már 
régóta, de a szabályoktól, s még inkább az áhítatos 
ker. buzgóságtól eltérőleg (készületlenül) gyakorolja. 
Vajmi nagyot lendíthetnének ezen a vasárnapi isko-
lák ! Legczélszerübb azonban, a bajt megelőzni. A 
hivek eme készületlenségének elhárító eszközei: az 
e l ő k é s z í t ő b e s z é d e k , mellyek a bűnök főbb 
nemeinek elősorolása, különösen annak rövid, né-
hány példábani kimutatása körül foroghatnának, 
hogy: milly következetes rendet igényel a bűnök 
őszinte vallomása, és mihez kell a híveknek magu-
kat tartaniok vétkeik meggondolása-, és azok előso-
rolásánál? Semmit jobban nem lehet ajánlani, mint 
a többszöri gyónást: különösen a mindennapi esteli 
magába-szállást ' ) ; és semmit inkább rosszalni, mint 
az ollyatén á t a l á n o s vallomást: ,nem imádkoztam; 
templomba nem jártam ; hazudtam1 stb. Hiszen ezek 

] ) Mellyről már a pogánykor bölcsei olly dicséröleg, 
és ajánlólag szóltak. „Quotidie ad rationem reddendam revo-
candus est (animus). Faciebat hoc Sextius, ut consummate die, 
cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret ani-
mum suum : Quod hodie malum tuum sanasti ? cui vitio ob-
stitisti ? qua parte melior es ? Desinet i ra , et erit modera-
t ior, quae seiet sibi quotidie ad iudicem esse veniendum. 
Quid ergo pulchrius hac consvetudine, excutiendi totum 
diem ? Q.ualis ille somnus post recognitionem sui sequitur ? 
quam tranquillus, altus ac liber, cum aut laudatus est ani-
mus , aut admonitus ; et speculator sui, censorque secretus 
cognoscit de moribus suis ? Utor hac potestate, et quotidie 
apud me causam dico, cum sublatum e conspectu lumen est... 
totum diem meum scruter, facta ac dicta mea remetior. Nihil 
mihi ipse abscondo, mihi transeo : quare enim quicquam ex 
erroribus meis timeam, cum possum dicere : Vide , ne istud 
amplius facias, nunc tibi ignosco." (Seneca, de Ira. Lib. III. 
Cap. 36.) Még inkább sz. Pál : „Quod sí nosmet ipsos diiudi-
caremus, non utique iudicaremur." (I. Kor. 11, 32.) 

m a j d mindenkire alkalmazhatók; és illy vallomás 
után ítéletet sem hozhatni. Mindenek fölött javaso-
landó a b ü n-o k o k n a k, mint nehezítő, vagy kiseb-
bítő körülményeknek folemlitése is: hogy m i é r t 
nem imádkozott? hányszor, és mi okból maradt el a 
templomból? nem volt-e (különösen a nőknél), ha-
zugsága rágalomszerü, nem ártott-e vele valakinek 
jó hire-, s nevében? Illy előzmények után ritkábban 
fordulandnak elő (egy-két eset nem nagy zavart 
okoz,) a felhozott, és ezekhez hasonló vallomások : 
,néha imádkoztam, néha nem; néha káromkodtam, 
néha nem' stb. Illy nagy mértékben helytelen gyón-
modornak elejét kell venni, még pedig nyilvánosan, 
a szószékről; miután az egyesek tanitgatására ki nem 
lehet, a szükségesbek elmulasztása, és dolgaikra 
visszasietni vágyó hivek késleltetése nélkül, a gyó-
nószékben terjeszkedni. A magán tanításra való meg-
hívást pedig ha elfogadják is, de ritkán jelennek 
meg. Illyenkor nem marad egyéb hátra, mint a pre-
dikácziónak, a gyóntatás eme segédtársa-, és eszkö-
zének igénybe vétele. A félemlettek, súlyos bűneik 
vallomásától rettegők, — kivételek ; ugy szintén a 
gyermekek is, különösen az első kísérletben lévők, 
vagy az egészen e g y ü g y ű e k n e k tapasztaltak: 
kik ,ignorantia invincibili laborant' , és nem okaik 
szegények, ,quod sint durae capacitatis.' Ezek szána-
lomra méltók: kiket elidegeníteni szokott inkább, 
mint javítani a szigorú eljárás. „Bonum non est con-
silium, dimittere s i m i l e s i g n a r o s , ut ab aliis 
haec doceantur; quia nullus alius sperabitur fructus, 
nisi ut sic ignari remaneant: ideoque expediens est, 
breviter eos d o c e r e — mysteria principalia; effi-
ciendo pariter, ut secum efforment actus fidei, spei, 
charitatis, et contritionis ; obligando tamen eos, ut 
inposterum perfecte instrui se faciant circa caetera 
mysteria scitu necessaria de necessitate praecepti." 
(S. Alph. de Ligorio. Tom. III. Tract, ult. Punct. III.) 

A gyóntatást illetőleg, szabadjon még egy, sze-
retet leleményezte eszmének rövid vázolatába bocsát-
koznom. Alig van lelkipásztor, ki valaminek életbe-
léptetése, és gyakorlatba hozása körül ne fáradoznék. 
Az elfogultsá g ködének oszlatása, és az előitéletek 
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bálványainak lerombolása, nagy nehézséggel jár. Az 
óriási nehézségek eme kövét a sz. beszédek ereje hoz-
za első mozgásba. A ker. rábeszélés hevétől áthatott 
kebelnek azonban, hogy elismerése tartós, gyümöl-
csöző legyen, szüksége van egy m a g a s a b b er-
k ö l c s i k ö t e l e z e t t s é g r e ; s ezt a gyónás szokta 
eredményezni. Az Isten dicsőségét, és az emberek 
üdvét szomjazó lelkész, ,novit omnia in lucrum spi-
rituálé convertere.' Igy használhatja fel például a 
gyónásban az e l é g t é t e l t ; mire különösen figyelni, 
s mit lelkiismeretesen teljesíteni is szoktak a vezek-
lők. Az imádság-, böjt- , és alamizsnán kivül más, a 
bűnbánók igényeihez mért elégtétel feladására is van 
hatalmunk. Volna például a boldogs. szűz Máriának 
tisztelete, a rózsafüzér használata, a ,Dicsértessék a 
Jézus Krisztus' elmondása stb. A köszöntések eme 
legszebbike egynémelly katholikus, és ajtatos apák 
késő korú unokáinál máris igen el van hanyagolva, 
s napi szokáson kivül helyezve ; vagy csak kevéssé 
gyakoroltatik. Lehet azt gyónásilag föléleszteni ; an-
nak használását elégtételképen (vagy a rendszeres 
elégtételhez a bűnbánónak pótlékul) föladni ; például, 
hogy egy hónapon á t , szombatonkint a boldogs. 
szűz Mária tiszteletére a templomban megjelenjen; 
találkozás-, vagy szobába léptekor a ,Dicsértessék a 
Jézus Krisztus'-sal köszöntsön, és erre másokat is, a 
kikre befolyást gyakorol , különösen családját szok-
tassa , stb. Ennek, a jó példaadáson kivül, erkölcsére 
nézve még azon jó oldala is lesz, hogy e könnyű és 
rövid, de ,toties quoties' ismételt elégtétel, gyakrab-
ban hozandja eszébe b ű n e i t , mint a k ü l ö n ö s 
e l é g t é t e l okait; és megujitandja vele önismeretét, 
bánatát. S a mi jó , dicséretes, és üdvös, annak egy 
havi gyakorlás, egész életére megvetheti alapját ; s 
a mire eddig kötelezve volt , arra önkényt adhatja 
magát később. Hijában, elleneink mindent elkövet-
nek ártalmunkra ' ) : tehát nekünk is mindent fölkeli 
használni védelmünkre, e szavak értelmében: „Zelus 
domus Tuae comedit me." Tróczonfalvi. 

Mozgalmak az ,unio' terén. 
IL 

Ha az I. forditottam czikkben átalános aggodal-
makkal találkozott a szives olvasó, mellyeket né-

' ) De vigasztaljon sz. Ágoston e mondata : „Ne pute-
t is , gratis esse malos in hoc mundo, et nihil boni de illis 
agere Deum. Omnis malus aut ideo vivit, ut corrigatur; aut 
ideo vivit, ut per illum bonus exerceatur... Utinam, qui nos 
modo exercent, convertantur, et nobiscum exerceantur." 
(Ex Tract. S. Aug. in Psalm. 54.) 

melly egyesült hitrokonink a görög-egyesült egyház 
autonomiája irányában táplálnak, a jelen czikkben 
ez aggodalmak egyikét már formulázva találandja. 
E czikk is a brassói ,Grazeta de Transsilvania' 11-dik 
mellékletében jelent meg, és „A.-Maros mellől, 1860." 
czim alatt igy hangzik : 

„Midőn mintigaz keresztény, az 1859-dik évnek 
utolsó napján, a mult év eseményei fölötti elmélke-
désbe volnék elmélyedve, s egyházunk eseményeit 
a legelső értekezlettől fogva , le a mai napig fonto-
lóra venném: villámként érte azon, itt nagyon el-
terjedt hir füleimet, miszerint a pápai nunciaturától 
azt irták püspökségeinkhez, hogy bizottmány ne-
veztessék ki ,az e g y h á z i k ö n y v e k r e v i s i o j a ' 
végett. Ez annál is inkább felötlőnek, és titokszerü-
neklátszék, minthogy érsekségünk erről nem köz-
vetlenül, hanem (mint mondják) a nagyváradi püs-
pökség által értesíttetett volna Sohajtozva gon-
dolám, és mondám némelly társaimnak környékem-
ben : százhatvan, és egynéhány éve, hogy a romai 
egyházzal egyesültünk, és mind ezeket a könyveket 
használtuk, a nélkül, hogy üdvösségünket veszélyez-
te t tük , vagy erős hitünkből kiestünk volna; miért 
nem használhatnék azokat változatlanul ezután is, 
ugy , a hogy őseinktől örököltük ? ,Valljon mellyek 
azon helyek, vagy hibák könyveinkben, mondá az 
egyik; ,ki vannak-e jelölve a föntisztelt leiratban?' 
,Ez olly kérdés, melly méltán magára vonja a jogá-
szok, kanonisták , és pravilaisták figyelmét' ; mondá 
a másik ; ki azt kívánja, hogy részletesen határoztas-
sék el : kinek van joga e revisiora, vagy censurára ; 
kinek van joga, helybenhagyni, vagy tetszése szerint 
megváltoztatni azt, a mit szülőink megalapítottak, és 
egyházunk érintetlenül tartott mai napig? Valljon 
egy egyszerű, a megyéből választott bizottmány, az 
érsek a püspökökkel, vagy a zsinaton képviselt egész 
papság némelly világiakkal egyetemben? a keleti 
egyház szokása szerint, mint történt az unió elfoga-

•3 t í. i ' " 
„Feleljenek erre értelmes, és a székekre fölemelt 

férfiaink, kikhez mint felvilágositóinkhoz, és egy-
házi érdekeink képviselőihez kell folyamodnunk. Mi 
egyébiránt jól tud juk , mit jelent valamelly alkot-
mánynak, szövetségnek revisioja: láttuk sorsukat is 
a revisio után. Joggal aggódhatunk tehát a fönemli-
tett revision is. Ha némellyikünk nem volna olly sze-
rencsétlen , hogy a mult idő jogtalanságait el nem 
felejtheti, nem jutna újból eszünkbe, mit egy magas 
személy néhány ifjú paphoz Balázslalván sétálás köz-
ben mondott : ,Ő szentsége, a pápa nem kivánja az 



unitusok ritusát, disciplináját és szokásait megváltoz-
tatni; de a revisiofelőli hirazt sejteti,hogy s e n s i m 
s i n e s e n s u . " 

„Midőn a protestáns egyház olly szép törvényei-
vel bir az autonómiának ; midőn a görög keleti egy-
ház autonómiával, és a többi hitvallásokkali egyen-
jogúsággal bi r ; midőn az egész monarchia különbség 
nélkül, minden népeire nézve, az üdvös és boldogító 
reformok előestéjén áll : miért jár ja akkos az egye-
sült-román egyház, mellyről azt mondják, hogy a 
mult években megnyerte autonómiáját, a másoktól 
szerkesztett tánczot ; miért ne remélje, hogy auto-
nómiájában föntartassék, melly egyedül biztosítja 
fónállását és virágzását? — Én erősen kétlem, hogy 
e h í r , (melly egy éretlen erőszak, egy rontó, azon 
fának gyökerén rágó tolakodás volna, melly fának 
táplálására valamennyi vezető elemsire szüksége 
van,) távolról is igaz lehetne, s megegyező magas 
és dicsőséges uralkodóink mindig atyai szándékai-
val; sőt inkább hiszem, hogy az valami előre nem 
látó fő szüleménye, kik illy uton, valamint Hero-
stratus is, a rontás, és nem az épités által kívánják 
nevöket örökíteni *). Ki velünk jót akar , töreked-
jék mivelődési intézményeinket javítani és szaporí-
tani : hogy értelmiségünket nevelje, mellyel aranyhe-
gyeket csinálhatni; törekedjék előbb többi alapitvá-
nyainkat rendezni, papjaink subsistentiáján javítani; 
hogy ne legyenek kényszerítve a mezőkön szaladgál-
ni: mig mások a szent beszédre készülnek, hogy népö-
ket Krisztusnak világosságával felvilágosítsák; töre-
kedjék segíteni, hogy semmi, vagy rossz lábon álló is-
koláinkban, mellyekből a tanonczok butábbul jőnek 
ki , mint a mint bementek, az oktatás megalapittas-
sék, és reformáltassék ; s hogy higyje urasága, misze-
rint csak igy maradhatunk és lehetünk, ,et sangvine, 
et fide vere romani', miként Magyarország prímása 
mondá 1850 körül; nem cselekedvén, mint Horácz 
mondja: ,Pergis pugnantia secum frontibus adversis 
componere." 

Miután e mozgalmakat inkább csak fölmutatni, 
mint azok taglalásába bocsátkozni szándékunk, hosz-
szas észrevételekkel nem kisérendjük azokat. Minda-
mellett azonban valamit el nem hallgathatunk. Ta-
gadhatlan, hogy néhány évtől fogva görög-egyesült 
hitrokonink keblében az érsekség, és az u j püspöksé-
gek fölállításától fogva , különös aggodalmak kelet-
keztek. Hogy ez aggodalmak nem kisszerűek, mu-

*) Mind igen szép, uniovágyas érzelmeket tanusitó ki-
fejezések. De valamint a t. közlő, ugy mi is elegendőnek tart-
juk azok megismertetését. S z e r k . 

tatja az éles hang, melly a közlöttem két czikken 
elömlik, s mellyet azért, mivel szerzői a journalismus 
terén még ujonczoknak látszanak, menthetőnek (?) 
találunk. De méltán kérdezhetni: mire való ama ti-
tokszerü hallgatás, melly ott uralkodik, honnan ez 
aggodalmak eloszlatása iegczélszerüebben , és (ha az 
ügy szentségét nézzük) szükségképen is történhe-
t ik? Ha alaposak, megtétettek-e a szükséges lépések; 
ha alaptalanok, miért késnek a felvilágosítások azok-
nak kellő megszüntetésére? A concordatum is meg-
tartani parancsolja a zsinatokat. Vagy talán épen 
annak rossz é r t e l m e z é s e , szülője ez aggodalmak-
nak? Mi sem vagyunkugyan barátjai a sok Írásnak; 
hiszen tanítani, s nem irni küldött a Mester: de itt 
nem volna-e helyén, a nyughatatlan kedélyeket egy 
körlevélben felvilágosítani ? Ompolyi. 

U t a z á s i v á z l a t o k . 
I. 

Az elmúlt szünnapokban körülnéztem Sehweizban, Fran-
czia- és Spanyolországban néhány vá ros t , olly czéllal, hogy 
az ott levő egyházi viszonyokat, nevezetesen a papságra való 
nevelés állapotát annyira-mennyire megismerném. Istennek^ 
ki terhes utamat szerencsésen kormányzá, tartozom vele, hogy 
(noha hivatalos dolgaim miatt elég későn,) rövid vázlatban 
ügy- és elvbarátim kedvéért egyet-mást lcirjak. Népek, nem-
zetek jellemzését senki se várja tőlem : két hónapi ut után 
illy jellemző Ítéletet fölállítani, vakmerőség lenne. Merő hiá-
nyok lajstromozása szinte nem illő foglalkozás ; nem is becsü-
letes emberek szokása : valamint más részről, vakbuzgó dicsé-
rete a külföldi intézményeknek , hasonlóképen az elfogultság 
müve. Hosszas tájékozás, festői andalgás sem időnk-, sem 
gondolkozásunkhoz nem való. Nem mulatni jártam : azért a 
mulattatás, vázlatomban sem sok lesz. 

Julius 26-ikán bevégezvén a fölszentelt növendékekre 
főpásztorilag is meghatározott sz. gyakorlati tiz napot, egyik uj-
misés tanítványomnak papi áldását véve, az ur Jézus nevében 
megindultam az útra. Legközelebbi teendőim közé tartozott, 
Bécsen, Stockerauon , Hornon , Budweison á t , Csehország 
H o r a z d i o w i t z nevü mezővárosába tartani ; hol az iskola-
nénék Csehországra szóló anyaháza létezik : mellybe előkészí-
tés végett több jámbor, magyar ajkú hajadon küldetett. A 
nővilág felét teszi az emberi-nemnek , sőt nagyobb részét ké-
pezi : mivel a gyermekvilág az anyák tulajdona, kiknek szivvé-
rén , anyai tején, és dajkáló karán át fejlődik a nemzedék. E 
nővilág erkölcsi állása, viszonyos a népek boldogságával: a 
jó anyákban találtatik föl a házi boldogság őrangyala ; a tiszta 
szüzekben van az erkölcsi tökéletesedés tündöklő példája. ,Jó 
anya, jámbor sziiz', a nőnemnek e kettős, legdicsőbb állása, 
csak igazán katholikus nevelés után várható. Nőgyermeket 
okos , jó nő legjobban nevelhet. Az illy nevelési pálya önfel-
áldozást kiván ; mellyre a világi állású nő nem annyira haj-
landó. A szerzetesi életnek magasabban tündöklik példája : 
kizárólagos foglalkozása mellett , a nevelés titkaiba a tapasz-
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talás után mélyebben hathat be ; s rá nézve nincsenek olly 
földi akadályok, mellyek megosztanák a nevelésben fáradozó 
lélek gondjait; végre a közös törekvés, Isten által is több 
áldásban részesittetik. 

Hasonló gondolatok foroghattak Csehországban is több 
jámbor szivekben, midőn az iskolanénék létesitése felől 1846-
ban szó tétetett. A felmerülő akadályok nyilván mutatták, 
hogy az ügy Isten országáé; mellynek a mint czélját előmoz-
dítania , ugy sorsát is éreznie kellett. Egy fáradhatlan, és a 
szent ügyért semmi alkalmatlanságot sem restelő áldozár, 
addig zörgetett az illető ajtókon, mig a főpásztor , és jóaka-
rók támogatása u tán , minden akadály megszűnt. Megindult 
tehát a mustármag haj tása , és elsőbben is a bajor határszé-
len, Hirschau nevü faluban alakult néhány jó lélek társasága 
a nevezett czélra. Már 1847-, és 1848-ban találkoztak több je-
les felfogású, és jámbor szüzek, kik fölülemelkedve a kornak 
uralkodó szellemén , éreztek magukban anuyi lelki erőt , mi-
szerint becsülni merték az önfeláldozó szeretetet a haszon-
leső önérdek fölött; az elszánt jó akaratot, a kenyértö-
résben fenakadó, különben nagyszájú pimaszság fölött; a 
jámbor tisztaságot, az élvezetek keresete fölött; az örök 
javakat , a mulandók fölött; Isten hivó szavát, az emberi 
vélemények fölött. A méltóságos budweisi püspök helyben-
hagyását adván, megalakult a congregatio ; s 1853-dik évi 
augustus 15-én öltöztetett föl a congregatio rende szerint 
hat szűz, kettő pedig az egyszerű fogadalmakat tette le. Szinte 
1853-ban megvétetett anyaházul az elhagyott egykori mino-
rita-kolostor Horazdiowitzban ; hova 1854-ben őszre bevonult 
a kisded nyáj. Következő, vagyis 1855-ik évben kezdődött a pri-
brami ovoda; 1856-ban pedig a congregatio M.-Einsiedelnben, 
hol a tepli praelatus nyitott neki a j tó t , nyert iskolákat és le-
ánynöveldét. Ez évben jutottak Klattau mellett Bistritzbe; hol 
a hohenzollerni berezegi ház ovodát, nevelőházat, és iskolát 
adott kezökbe. Ez évben alkalmaztattak Zlebben is, hol Auers-
perg herczegnő ő magassága ovodát bizott reájok. Prágának 
Hradek nevü részében az ovodát 1857-ben vették át. König-
grätzben 1858-ban nyitottak négy osztályú iskolát; és jelenleg 
magában Csehországban mintegy tiz helyre kívántatnak. Az 
ebbeli kivánatokat teljesíthetni annál nagyobb reménynyel 
óhajtják, minthogy föns. Rudolf főherezeg születése alkalmá-
val, Ferdinand császár és hitvese ő felségeiktől öt ezer pengő 
forint ajándékkal segittetve, Prágában, a tanításra képző in-
tézet közelében házat venni szándékoznak : mellyből a neve-
zett intézetbe a szükséges előadások-, és vizsgálatokra köny-
nyü átjárás legyen. Jelenleg 44 működő, 50 készülő tagja van 
a congregatiónak. A szülők bizodalma, a növendék leánykák-
nak a jó iskola-nénék iránti szeretete és ragaszkodása szembe-
tűnő. Nem egy példa van rá , hogy az odahaza javithatlannak 
vélt , csintalan sarjadék, az itt nyert nevelés folytán a szülői 
ház örömévé változott. Ez egyik jellemvonása ezen congre-
gatiónak, hogy a szükséges elevenséget épen nem zsibbasztja, 
hanem alkalmas iránynyal látja el. A növendékek vidorak, 
elevenek, elégedettek, a nélkül, hogy a rend és kellő szerény-
ség legkisebbet szenvedne. A napi-rendet átvizsgálván, ugy 
tapasztaltam , miszerint megvan a jámborságnak , munkának, 
nyugalomnak saját ideje , olly módon , hogy a foglalkozások 
ugyan nem terhelők, de a múlatás vele szinte hasznos arány-
ban áll. Minden szükséges női munka taníttatik itt ; s miután 

a polgári osztály nevelése, czéluknak legjelesebb ága , a reli-
gio alapos ismeretét és szeretetét fektetvén alapul, oda mű-
ködnek , hogy a növendékek a hasznos, és mivelt emberek 
közt szokásban levő helyes ismereteket se nélkülözzék; de 
azért a szükséges foglalkozások megtanulásában hátra épen 
ne maradjanak. Rám nézve igen kedves benyomást tett a ki-
sebb növendékeknek azon okos szokása, hogy midőn estve 
nyugalomra indulnak, jámbor fohászokból álló mondásokat 
addig emlegetnek, mig az illy legszentebb gondolatokkal 
övedzett lélekkel, őrangyalaik karjai közt elszenderednek. A 
congregatio 'életének ajánlására pedig az az egy elegendő, 
hogy a mélt. megyés-püspök teljesen megelégszik vele, sőt 
nevezetes gonddal iparkodik testi , és lelki jóllétét előmozdí-
tani ; minek tekintetéből, Romábani mulatása alkalmával, a 
szent atyától több rendbeli teljes, és nem-teljes bucsut nyert 
a nevezett congregatio tagjainak számára. A congregatio a 
mindig őrködő gondviselés által egy érzékeny erkölcsi szük-
ség fedezésére keltetett : sőt csak egy ága azon, világszerte 
működő nagy testületnek, melly a gyermeknevelésben olly 
sok helyen, olly nagy áldással működik. Ama jámbor áldo-
zár , kit az Ur e congregatio alakítására szánt , számos 
egyházi testületek szerkezetét ismeri, s a Jézus társaságá-
nak remek szabályait szorgalmasan tanulmányozta; ő a ta-
pasztalást és emberi természetet , valamint az elérendő 
czélt is szorosan számba vette, midőn az életrend készí-
téséhez fogott. —- Szoros, de szeretettel párosult előkészítés 
után is csak egyszerű fogadalmak tétetnek. Az önfeláldozó 
szegénység, a szerénységgel párosult ügyesség, az önmagát 
átadó , érdeknélküli szeretet, a mindent felhasználó, egyedül 
Istenbe vetett határtalan bizalom, képzik az alapköveket, 
mellyekre az igénytelen, s máris annyi áldással működő tár-
sulat van fektetve. Adja Isten, hogy nmélt. főpásztorunknak, 
e társulat irányában szinte sokat jelentő hathatós pártfogása, 
megyénknek mielőbb sok jó gyümölcsöt teremjen. 

Kubinszky Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sz. György hava 30-kán. Budapest komoly szint 

öltött ; mert e nap tartá meg a testvér főváros, és benne az 
egész nemzet, a magyar tudományos Academia, a nemzetének 
végleheletéig hü fia, s mint az Academia-, ugy hazánk csak-
nem valamennyi legujabbkori nagyszerű vállalatainak alkotó-
j a , gróf S z é c h e n y i István emlékére rendezte gyászünne-
pet ; mellyen százezerek egyenlő lelkesedéssel, hálával, és 
kegyelettel siettek tanúsítani, mennyire tudják becsülni a ha-
za oltárára szentelt áldozatokat, s azon hazafiak érdemeit, 
kik a mindennapiságon fölülemelkedve, életöket Istennek, és 
a haza boldogitására ajánlják fel. Az engesztelő áldozatot a 
nagy liazafi lelkeért Istennek országunk herczeg-primása, a 
romai szentegyház bibornoka, s esztergomi érsek, nagykéri 
S c i t o v s z k y János , mint maga is az Academia igazgató-
tagja , mutatta be nagys. és ft. S z a j b é l y Henrik apát, esz-
tergomi kanonok, és a pesti központi papnövelde igazgatója, 
S z á n t ó f y Antal prépost , pest-belvárosi plébános, és az 
egész pesti papság segédszolgálata mellett, a belvárosi plé-
bánia templomában; melly e gyászünnephez illőleg gyász-
leplekkel volt bevonva : mig a nagyszerű gyászravatalon, és 



—313 

a falakon a Széchenyiek családi czimere diszlett. A templom 
már jóval előbb megtelvén , s benne az Academia tagjain ki-
vül, a nagy halottnak két nagy reményű fia, B e n e d e k tábor-
szernagy , és kormányzó u r , tovább a magyar főurak, a höl-
gyek válogatott koszorúja, s valamennyi intézet, társulat , és 
egyesület képviselői, s a hatóságok foglalván helyet : a gyá-
szoló roppant sokaságú nép páratlan rend-, és csendben a 
templom és városház előtti tért, a Duna partját , s a templom 
környékét lepte el, s a künn maradtak is valamennyien födet-
len fővel állottak az engesztelő áldozat folyta alatt. A főoltár-
tól lefelé, egészen a Duna part jáig, a fáklyások kettős soro-
zata osztá ketté a számithatlan néptömeget. Legmeglepőbb 
jelenet vala pedig, midőn Ur-felmutatás alatt az orgona gyá-
szos hangja elnémulván, síri csend uralkodott, s mindenki 
mélyen meghatva ajánlá a nagy halott lelkét, kinek szelleme 
nagyszerű müveiben századokon tul élni fog a nemzet hálás 
emlékében, az érettünk meghalt Isten-ember irgalmába ; s 
mindenki kebeléből néma sóhajban emelkedék Istenhez a ke-
resztény legszebb óhaja : ,Az örök világosság fényeskedjék 
neki.' — A gyászmise végével félóra hosszat Pest valamennyi 
templomaiban hirdeték a harangok érczhangjai a nemzeti 
gyászt. Az engesztelő áldozat után pedig az Academia testü-
letileg a plébánia épületébe vonult, s az Academia első elnö-
ke , gróf D e s s e \v f f y Emil tolmácsolá ő eminentiájának, az 
ország főpapjának köszönetét; mire ő eminentiája meghatott 
hangon feleié, hogy mint az Academia egyik tag ja , s a ma-
gyar kath. egyház főpásztora, kötelességének tartá a nagy 
halottnak megadni a végtiszteletet, s imáját a nemzetével 
egyesiteni. Végül ő eminentiája megáldván a plébánia elé gyü-
lekezett népet , a közönség részéről tisztelgő küldöttek üd-
vözletét fogadá. Erre a nép az angol-királyné szállodában meg-
szállott S z é c h e n y i Béla, és Ödön grófoknak tolmácsolá 
küldöttei által a nagy halott iránti érzelmeit. A boltok e nap 
zárva voltak, s több köz-, és magán-épületről gyászlobogó 
Jiirdeté a nemzet gyászát. — cs. 

ESZTERGOM. (Az ő szentsége részére a főmegyében 
gyűjtött adakozások vége.) A szentjánosi ker. adakozott 6 ar., 3 
egyfor., és 107 f r t a é. A csejthai ker. küldött egy orosz cs. ar., 2 
csász ar., 5 kétfor., 4 husz., 1 r. tizest, és 418 fr t 30 krt a. é. 
A szeniczi ker. adott 1 ar., és 73 f r t a. é. A nagykosztolányi 
ker. adakozott 1 frank., és 97 f r t 26 krt a. é. Posonyból a ft. 
káptalan küldött 20 frank., 58 ar., és 100 fr t a. é. Ugyanonnét 
ft. Heiller kanon, ur küldött 35 ar., 20 lirát, 10 frank., 31 egy-
for., 11 kétfor., 40 husz., 41 db. % f°r-, 3 db. bajor hatost, és 
1077 f r t és 69 krt a é. A bazini ker. adakozott 10 frank, 3 ar., 
8 egyfor., 1 kétfor., 25 husz., 5 db. % for., 714 f r t és 15 krt 
a. é. A dunaszerdahelyi kerületből küldetett 266 fr t 5 kr. a. é. 
A szeredi ker. adott 4 egyfor., 1 kétfor., 57 husz., és 207 fr t 
5 krt a. é. A nagyszombati kerületből beküldetett 1 ar., 3 
husz., és 296 for. 87 kr. a é. Végre ,Beatius est magis dare, 
quam accipere' jelmondat alatt beküldetett 48 f r t a. é. Tehát 
összesen begyült a főmegyei hivatalnál : 244 arany, 96 frank, 
20 lira, 99 egyfor., 75 kétfor., 498 húszas, 52 db. V» for., 3 
bajor hatos, 2 tizes és egy arany szelencze, végre 7367 fr t 
41 kr. a. é. Mihez hozzáadván a szerkesztőségek ut ján bejött 
összeget, u. m. 5 scudit, 40 frankot, 117 ar., 41 egyfor., 20 
kétfor., 116 liusz., és 701 f r t 10 krt a. é. : a főmegyei hivatal-
hoz küldetett és részben már rendeltetése helyére is szállít-

ta to t t : 5 scudi, 361 ar., 136 frank, 20 lira, 140 egyfor. 95 
kétfor., 614 húszas, 52 db. % for., 3 bajor hatos, 2 tizes, és egy 
ar. szelencze, végre 8068 f r t 5f kr. a. é. A jó Isten fizesse 
meg mindenkinek ! — Végezetül a múltkori tudósításhoz (Re-
ligio 27. sz.) utólagosan még azt adhatom, miként ő főma-
gassága a nevezett sz.-Tamás-hegyi kalváría számára 300 
a. é. frtnyi alapitványt te t t ; mellynek évi kamatja a fáj-
dalmas pénteki szónok- és a kápolnának járand. Azonkí-
vül oltárt és sekrestyét fog a kápolnában állittatni. Folyó 
apr. 10-ikén újra két szerpapot szentelt áldozárrá ő főma-
gassága : de el is kelnek ; mert az idén átalában nagyon hal-
nak főmegyénk papjai —-

BOZSOK (Pécsmegye), april 22-én. A vándor nem 
akarva is megáll a szembeötlő várromok előtt ; s némi tisztelet-
tel hajol meg annak kormos falai alatt, azon édes merengés-
ben : Istenem ! hány század látott már téged. Oh ti falak, ha 
szólani tudnátok, jeles történeteket hirdetnétek! Minő tiszte-
let- és hódolattal illik meghajolnunk egy ezüst fürtös, 50 éves 
áldozár előtt; ki félszázadig fáradozott az Ur szőllejében a nap 
terhe alatt ! Kinek áldást osztó árnya alatt olly sok szegény 
nyert enyhülést, tudatlan oktatást , elhagyott vigasztalást, 
csüggedő erősbülést ! Oh hány elhagyottnak szárította fel kö-
nyeit ; hány bűnöst békített ki Istennel ; hány gyermeket ke-
resztelt; hány iskolást oktatott; hány szomjuzónak nyújtotta 
a malaszt eszközeit; hány holtat kisért ki a nyugalom helyére! 
Oh ki számithatná meg mindezeket? — Föl van jegyezve az 
élet könyvében, az Istennél ; ki a tettekben dus életet már e 
földön, és azzal akarja némileg megjutalmazni, hogy a félszá-
zados áldozári ünnepélyt megérni engedi : hogy láthassa illy 
jó öreg, fáradságának áldásos gyümölcseit. Illy ünnepélynek 
valánk szemtanúi Baranyamegyében fekvő B o z s o k helység-
ben, hol nt. H a r t m a n n Péter helybeli plébános ur, füvei-
nek örömére, paptársainak környezetében tartá meg arany-
miséjét. A földmives szánt, vet a jövő termés édes reményé-
ben. Aratáskor feledve minden fáradságot, kévéit örömmel 
viszi csűrébe, s édes_megelégedés mosolyog le nyugodt arczáról. 
Te is jó pásztor ! az Urnák szőllejében munkálkodtál; ma van 
aratásod, midőn nyugodt lelkismerettel tekinthetsz végig né-
peden, szerető hiveiden ! Láthatod őket, milly erősek a hitben, 
milly állhatatosak az erényben, milly kitartók a szeretetben! 
És bátran, jó lélekkel elmondhatod : ,ez az én munkám' ! Igen, 
ez 50 évi munka ! Az ünnepély fényes volt. Harangok zú-
gása, taraczkok moraja közt indult a menet a plebánia-lakból 
a szentegyházba. Elől vitetett a kereszt : utána az iskolások, 
nép , 24 fehérbe öltözött és liliomot vivő leánykák , végre a 
papság környezetében az aranymisés pap lépdelt. A temp-
lom ajtaja előtt egy szép diadaliv volt fölállítva, egy felől e 
fölirattal: „Sanctificabis annum quinquagesimum, ipse enim 
est iubilaeus" (Levitic. 25,10.) ; másik felén pedig : „A bozsoki 
hivek kedves lelkipásztoruknak." I t t Gr. N. kisasszonyka, ko-
szorú átnyújtása mellett szivrehatólag üdvözölte a nap hősét. 
A ,Téged Isten dicsérünk' elzengése után elkezdődött a sz-
mise. Evangelium után szivreható beszéd táplálta lelkünket. 
Sz. mise végén érzékeny jelenet volt az áldásnak anyanyel-
vem elmondása. Visszamenet az előbbi rend tartatott meg. A 
diadaliv alatt ismét egy hálaadó beszéd zárta be az ünnepélyt. 
A nevezetes nap emlékeül szeretetlakoma rendeztetett, melly 
alatt egyházunk fejéért IX. Pius-, Fölséges uralkodónkért, me-
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gyénk főpásztoráért, és az összes vendégkoszoru jóllétéért 
emelt az aranymisés poharat. Estve a helybeli tisztviselők 
fáklyás zenével, és szép transparenssel lepték meg szeretett 
plébánosukat: mellyen e fölirat volt olvasható: „Főtiszte-
lendő Hartmann Péter ur félszázados áldozári ünnepe emlékeül 
tisztelői." ,Haec dies, quam fecit Dominus : exultemus et lae-
temur in ea' ! M. 

KOLOSVÁR, april 26-án. T. szerk ur! Engedjen egy 
kis tért becses lapja hasábjain, hogy tudassam a Királyhágón 
tuli testvérekkel a történetet , mellynek ma szemtanuja va-
lék. Jókay barátunk mondataként, gróf S z é c h e n y i István-
nak , a magyarok egén tündöklő csillagnak, ki vezérfáklya-
ként vezeté az összetorlott felhők közepette nemzetünk böl-
cseit az igaz világosság áldásthozó napjához, „esése" bércz-
honunk egész végéig elhatott. Nincs magyar kebel, melly ne 
fájlalná, nincs érzés , melly meg ne indult volna, nincs sziv, 
melly gyászt nem öltött volna a szomorú történet hallatára. 
Rendeimet ugyan a régi fővárosból irom : de ugyanez visz-
hangzik minden, hegyen és völgyen elszórt magyar erdélyi 
atyafi ajkáról, ki hazáját és nemzetét szereti, s annak bol-
dogságát óhajtja. A minden szépre, jóra , üdvösre, különösen 
a hazát és nemzetet érdeklő dolgokra nemesen buzogó nem-
zetes főuraink , kik boldogult atyjokkal megszokták Kolos-
várt lakni, a régi fővárosnak, melly mindenben irányadója 
vala e kis hazának, ősiségét fentartandók, egy nagyszerűsé-
gével mindenkit meglepő, és megható requiemet, gyásziste-
ni-tiszteletet, rendeztek a kolosvári romai kath. plébániai 
templomban. Féltizre megszólalt a 65 mázsás plébániai ha-
rang ércznyelve ; összehívandó e gyászünnepélyben részt 
venni akaró Széchenyink lelke üdveért , és a haza boldogsá-
gáért a királyok Királyához buzgó imát emelni óhajtó roko-
nokat. Megható volt látni , mikép tolongtak 3/410-re a külön-
féle rendű, rangú és vallású férfiak és nők, mindannyian 
nemzeti gyászöltönyben a város e főtemplomába; mintha 
mindannyihoz hangzott volna a nagy romainak fiaihoz inté-
zett eme mondata : ,Menjetek fiaim temetésre, mert soha a 
hazának nagyobb atyját sirba szállani nem láttátok!' Még 
mélyebben megható volt a szentegyházba lépés. Szomorú 
gyászlepel borította a magasztos, több ezereket befogadó, 
goth stylben épült templomot, és oltárt. Ott állott az oltár 
előtt a nagyszerű gyászravatal : négy pompás obelisk, szám-
talan gyertyák-, a család több példányú czimere-, és gyász lo-
bogókkal körítve s fölékesítve ; ott állottak a ravatal mellett 
e kis bérczlion dicső sarjadékai, a nemzetes főurak lovagias 
magyar öltönyükben, fáklyát tartva kezökben, a hit szép jeléül, 
s kardot öltve oldalukra, a haza védelme zálogául : mögöttük 
a deli főrangú hölgyek ; mintha erősítették volna a hitben, és 
buzditották volna őket a hitből származó dicső diadalra. El-
hangzott a tizóra , s a szabad királyi város 79 éves agglelké-
sze, apát , kanonok, és főesperes, ft. K e d v e s István u r , ki 
minden körülményben hü fia volt hazájának és nemzetének, 
Istentől különösen megáldott erővel hatolt a tolongó sokaság 
közt, kisérő papsegédeivel az Ur oltárához ; a boldogult leg-
nagyobb magyar Széchenyi István lelkeért, ha talán lelkén 
bünfoltok lettek volna, az engesztelő áldozat bemutatása vé-
gett. Megkezdődvén az engesztelő áldozat, busán zendült 
meg a honfiak és honleányok fájdalmas érzelmektől áthatott 
hangja : zengvén az áldozó aggastyánnal felváltva énekjeket 

feledhetlen honatyánk-, Széchenyi Istvánunkért , s végül az 
isteni-tisztelet bezáratott a hymnussal *). S. E. G. 

OLASZORSZÁG. Mint nagy fontosságú okiratot, kö-
zöljük a pápai kiközösítő brevének eredeti szövegét, mellyet 
annak idejében csak forditásban és rövidítve adhattunk. Az 
egész breve igy hangzik : 

„Sanctissimi Domini Nostri P i i Divina Providentia 
P a p a e IX Litterae Apostolicae, quibus maioris excom-
municationis poena infligitur mvasoribus et usurpatoribus ali-
quot provinciarum pjontíficiae ditionis. 

P i u s . P P . IX. Ad perpetuam rei memóriám. Cum Catho-
lica Ecclesia a Christo Domino fundata et instituta, ad sem-
piternam hominum salutem curandam, perfectae societatis 
formám vi divinae suae institutionis obtinuerit, ea proinde 
libertate poliere debet, ut in sacro suo ministerio obeundo nul-
li civili potestati subiaceat. Et quoniam ad libéré, ut par erat, 
agendum iis indigebat praesidiis, quae temporum conditioni ac 
necessitati congruerent ; idcirco singulari prorsus divinae pro-
videntiae consilio factum es t , ut cum Romanum corruit Im-
perium et in plura fuit régna divisum, Romanus Pontifex, 
quem Christus totiup Ecclesiae suae caput centrumque con-
s t i tué , civilem assequeretur prineipatum. Quo sane a Deo 
ipso sapientissime consultum est , ut in tanta temporalium 
Principum multitudine ac varietate Summus Pontifex ilia fru-
eretur politica libertate, quae tantopere necessaria est ad 
spirituálém suam potestatem, auctoritatem et iurisdictionem 
toto orbe absque ullo impedimento exercendam. Atque ita 
plane decebat, ne catholico orbi ulla oriretur occasio dubi-
tandi, impulso fortasse civilium potestatum , vel partium stu-
dio duci quandoque posse in universali procuratione gerenda 
Sedem illam, ad quam ,propter potiorem principalitatem ne-
cesse est omnem Ecclesiam convenire.' — Facile autem intel-
ligitur, quemadmodum eiusmodi Romanae Ecclesiae Principa-
tus , licet suapte natura temporalem rem sapiat, spirituálém 
tarnen induat indolem vi sacrae, quajn habet , destinationis, 
et arctissimi illius vinculi, quo cum maximis Rei Christianae 
rationibus coniungitur. Quod tamen nil impedit quominus ea 
omnia, quae ad temporalem quoque populorum felicitatem 
conducunt, perfici queant; quemadmodum gesti a Romanis 
Pontilicibus per tot saecula civilis regiminis história luculen-
tissime testatur. — Cum porro ad Ecclesiae bonum et utilita-
tem respiciat Principatus, de quo loquimur, mirum non est 
quod Ecclesiae ipsius hostes persaepe ilium convellere et la-
befactare multiplici insidiarum et conatuum genere conten-
derint: in quo tamen nefaria illorum molimina, Deo Eccle-
siam suam iugiter adiuvante, in irritum serius ocius cecide-
runt. Iam vero novit universus orbis quomodo luctuosis hisce 
temporibus infestissimi Catholicae Ecclesiae et huius Aposto-
licae Sedis osores, ,abominabiles facti in studiis suis, ac lo-
quentes in hypocrisi mendacium', banc ipsam Sedem, procul-

Akarjuk hinni , hogy, mint Pesten, a templomon kivül. K ü -
lönben e névtelenül beküldött tudósítást csak azért közöljük , daczára 
az illy- módon érkezett levelekre nézve követett ellenkező eljárásunk-
nak , mert hivek akarunk a mult számunkban tett Ígérethez maradni : 
a t. levelezőt egyedül arra figyelmeztetvén , hogy ha classicusokból 
vet t idézetekkel a történelemre akarunk hivatkozni , tekintsük meg a 
kú t főke t ; nehogy ügyetlenségünkkel még azokat is compromittáljuk, 
kiket dicsőíteni volt szándékunkban. A kihagyást ennek eltávolítása 
miatt tettük. S z e r k . 
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catis divinis humanisque iuribus, civili, quo poti tur , Princi-
patu spoliare nequiter adnitantur ; idque assequi studeant 
non manifesta quidem, uti alias, aggressione, armorumque 
vi , sed falsis aeque ac perniciosis principiis callide inductis, 
ac popularibus motibus malitiose excitatis. Neque enim eru-
bescunt nefandam populis suadere rebellionem contra legi-
timos principes , quae ab Apostolo clare aperteque damnatur 
ita docente : ,Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita 
sit. Non est enim potestas nisi a Deo : quae autem sunt, a Deo 
ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati , Dei ordinationi 
resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acqui-
runt ' ')• Dum vero pessimi istiusmodi veteratores tempora-
lem Ecclesiae dominationem aggrediuntur, eiusque veneran-
dam auctoritatem despiciunt, eo impudentiae deveniunt, ut 
suam in Eeclesiam ipsam reverentiam et obsequium palam 
iactare non desinant. Atque istud vel maxime dolendum, quod 
tam prava agendi ratione sese polluerit non nemo etiam ex 
iis, qui, uti Catholicae Ecclesiae filii, in ipsius tutelam atque 
praesidium impendere debent auctoritatem, qua in subiectos 
sibi populos potiuntur. — In subdolis ac perversis, quas 
lamentamur, machinationibus praecipuam habet partem Subal-
pinum Gubernium, a quo pridem omnes norunt quanta et 
quam deploranda eo in Regno damna ac detrimenta Ecclesiae 
eiusque iuribus , sacrisque Ministris fuerint inlata, de quibus 
in Consistoriali potissimum Allocutione die XXII. Ianuarii 
MDCCCLV. habita vehementer doluimus." (Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
,MANUALE ORDINANDORUM usibus Cleri Iunioris et 

Neosacerdotum. Strigonii, I860.' N. 8-r. X. és 214.1. Ara, 
kötetlenül: 60 kr., fűzve 70 kr. a. é. 

Minél szentebb a katholikus áldozár hivatása, és minél 
magasztosabb a hivatala, annál nagyobb gondot fordit az egy-
ház arra , miszerint az uj-szövetség áldozáraivá csak ollyano-
kat avasson föl, kiknek magasabb hivatásáról meggyőződött. 
E végből a jelölteket különféle vizsgáknak veti alá, mellyek 
közül itt csak azt jeleljük ki , melly a sz. rendek feladatását 
közvetlenül megelőzni szokta. Ez az egyház nyelvén az ,Ordi-
nandorum examen' neve alatt ismeretes; és czélja: kipuha-
tolni, valljon a papjelölt ismeri-e ama fontos kötelmeket, 
mellyeket a sz. rendek fölvétele által magára vállalni készül, 
ugy szinte az azokkal járó jogokat? E próbatét sikeres kiállá-
sának segitségére, többnemü segédkönyvek jelentek meg a 
századok folyta alatt ; mellyek között hazánkban jóformán 
legismeretesebbek : S e n n y e i Lászlónak Nagyszombatban, 
1721-ben megjelent illy czimü müve: .ExamenOrdinandorum 
quadripartitum' ; tovább a szinte Nagyszombatban régebben 
megjelent ,Candidatus Presbyterandus', és ,Examen Ordinan-
dorum.' Azonban ezen, különben hasznos müvek sok ollyast 
foglalván magukban, mellyek a sz. rendek feladatását meg-
előző vizsga körén kivül esnek ; de meg régibb nyomatuak le-
vén, minthogy már nem is igen kaphatók: a papnöveldék lelki 
igazgatói ujabb időben sok helyütt dictálással voltak kényte-
lenek a papjelölteknek különben is rövidre szabott idejeket 

3) S. Paul. Ep. ad Rom. o. XIII. , v. 1 et seq. 

elfoglalni. E hiányon kivánt a szóban levő könyv érdemes 
szerzője, müve által segiteni ; mellynek kiadására őt ismételve 
is buzdította azon tiszteletre méltó férfi , kinek a mü ajánlva 
is lőn, tudnillik nagys. és ft. M a j s c h Jakab esztergomi ka-
nonok u r , a nagyszombati s esztergomi papnöveldéknek tiz 
éven át kormányzója, s a rendjelöltek vizsgájának elnöke. A 
mü tartalma, röviden előadva, imez : ,De Statu Clericali Uni-
versim. Caput I. Sacerdotii, Ministerii, Ordinis notiones (1 — 
8.1.). Caput II. Conditiones Ordinationis (8—24.1.). Caput III. 
Effectus Ordinationis (24—37. 1.). ,De Tonsura et Ordinibus 
Particulatim. Tonsurae notio et effectus (37—41. 1.). A. Ordi-
nes Minores (41—50. 1.). B. Ordines maiores (50—127. 1.). 
De Functionibus Sacerdotis simplicis. a) Sacrificium. Genera-
lia de Missa. A) Requisita ad valide celebrandum. B) Requi-
sita ad licite celebrandum. C) Requisita ad fructuose celebran-
dum (127—161. 1). Prop na quarumdam Missarum (161—-
173. 1.). b) Institutio et Sacrorum dispensatio in necessitate' 
(137—208. 1.). E rövid tartalomjegyzékből láthatja a nyájas 
olvasó, hogy miről van szó e munkában ; melly noha egyene-
sen papnövendékek szükségeinek van szánva : mégis sok ol-
lyast foglal magában, mit idősebb papok is haszonnal olvas-
hatnak. Igy például a második részben a breviárium elmondá-
sának kötelme s módja, a mindennapi elmélkedés hasznai, s 
mikénti elvégzése; a harmadikban a misekönyv rubricáinak 
magyarázata, olly alapossággal tárgyaltatik, melly bármilly 
rendszeres lelkipásztorságtannak becsületére válnék. Szerző 
mindenütt az egyházi hit-, jog- és szertartástan forrásaiból 
merit; saját állitásainak bizonyitására pedig a legtekintélyesb 
egyházi Írókra hivatkozik, kiket mindenütt lelkiismeretesen 
idéz. Illyenek : aquinoi sz. Tamás , Möhler , Perrone, Phillips, 
Ginzel, Gury , Karg , Döllinger, Probst , Schvetz, Fornici, 
de Herd t , Raimundi Instructio Pastoralis, Lorinzer, Hayker, 
Reuter , de leginkább liguori sz. Alfonz. Mindezen okoknál 
fogva e munkát nem csak a papnöveldei lelkiigazgató uraknak, 
hanem a lelkészkedő t. papságnak is jó lélekkel ajánlhatjuk. A 
nagy 8-rétü, s 214 lapra terjedő mü ára, tekintve a kiállítás 
szépségét, csekélynek mondható. — Kapható a munka a Sz.-
István apostoli királyról czimzett papnöveldében, Eszter-
gomban. — 
,THEOLOGIA PASTORALIS' etc. (Vége.) 

Az e l s ő r é s z magában foglalja a p á s z t o r i t a -
n i t á s t a n t (Munus Propheticum), és két szakaszra osz-

lik, mellyek elseje az á t a l á n o s , második a k ü l ö n ö s 
pásztori tanitástant tárgyalja; ez megint az e l e m i t a n í -
t á s t a n t (Catechetica) , a s z ó n o k l a t t a n t (Homiletica), 
s a m a g á n - t a n i t á s t a n t (Tlieoria Institutionis priva-
tae) adja elő. S itt különösen m i a C a t e c h e t i c á t illeti, 
bár a szerző elég világosan és bőven elsorolja a módo-
kat , mellyeket a lelkipásztornak mint hitelemzőnek szem 
előtt kell tartania, hogy tanítását az iskolai ifjúsággal meg-
értesse : szerettük volna mégis, ha könyvében a fölhozot-
taknál még több, életből merített példát találunk; mely-
lyekben a kezdő hitelemző mintegy tükörben lássa, mint 
kelljen a keresztény igazságokat az iíjuság emlékezete- és szivé-
be átültetni. E mellett nem ártott volna néhány jelesebb cate-
chetical munkát is ajánlásul megemlíteni, m illyenek : W e i n -
k o p f József , A n g e w a n d t e C a t e c h e t i k'-ja, F i t z g a 
József,S c h u 1 k a t e c h e s e n'-jei, s főleg a minden hitelemzők 
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mesterének, G r u b e r Ágoston, salzburgi éseknek ,P r a k t i-
c h e s H a n d b u c h d e r K a t e c h e t i k f ü r K a t h o l i -
k e n ' czimü igen jeles munkája; ezekhez sorozható M e n d -
l i k Ágostonnak , K a t e c h i s m u s m a g y a r á z a t a ' czimü 
könyve is. — A m á s o d i k r é s z az e g y h á z i h i v a t a l t , 
Szilasy szerint a p á s z t o r i s z e r t a r t á s t a n t (Munus 
Sacerdotale, sive Liturgica) tárgyalja; utmutatást nyújtván, 
hogyan kell végezni az isteni-tiszteletet, és miként eljárni a 
szentségek kiszolgáltatása körül : s ekkép két szakaszt képez. 
Az első szakasz az á t a l á n o s pásztori szertartástan (Litur-
gica Generalis) szabályait adja elő, két fejezetben ; a második 
pedig a k ü l ö n ö s pásztori szertartástant (Liturgica Spe-
cialis) foglalván magában, az első fejezetben a t u l a j d ó n -
k é p e n i i s t e n i - t i s z t e l e t körüli teendőkkel, mellynek 
központja az uj-szövetségi sz. mise-áldozat, igen világosan 
ismerteti meg a lelkipásztort. — I t t csekély nézetünk szerint 
talán helyén lett volna, habár röviden is, a caeremoniarius, dia-
conus és subdiaconus tisztjét a sz. misénél leirni ; nem, mintha 
ez okvetlenül a lelkipásztorságtanba tartoznék , hanem mert 
tapasztalásunk van, hogy faluhelyen, egyes, gyéren előforduló 
egyházi ünnepélyek alkalmával, minők a püspöki látogatás, 
bérmálás stb.. midőn a miséző püspököt több pap veszi körül, 
az egyházi segédlet nem mindig a legpontosabban végzi köte-
lességét ; s ekkép a sz. mise méltóságát olly annyira megillető 
rendet és áhitatot zavarja. Mit csak azon körülménynek tu-
lajdonithatunk, mivel a legtöbb lelkipásztor csaknem egész 
életében azon tisztségek gyakorlatát nélkülözvén, azokat egé-
szen elfelejti : s ezt annyival inkább, hogy ritkán van birtoká-
ban az azokat tárgyazó könyveknek. Es igy, miután liiszszük, 
hogy a t. szerző, müvét nem annyira a növendékek számára 
iskolai-könyvül, mint inkább a lelkipásztorok magán-haszná-
latára adta ki, ismételjük, hogy a mondott teendők följegy-
zése nem lett volna fölösleges. A Liturgica Specialis második 
fejezete a s z e n t s é g e k k i s z o l g á l t â t á s á t, a harmadik 
pedig a s z e n t e l m é n y e k e t tárgyalja. A harmadik kötet 
az egész mü h a r m a d i k r é s z é t , a p á s z t o r i k o r -
m á n y z a t o t (Munus Regium , Regimen Pastorale), hova a 
lelkipásztor mikénti m a g a v i s e l e t e is soroztatik, foglalja 
magában három szakaszban ; mellyek ismét több fejezetre 
oszlanak. Az első szakaszban az ugy nevezett C l e s i o l o g i a , 
vagyis a l e l k i p á s z t o r i h i v a t á s , és a lelkipásztor 
é l e t m ó d j a , s m a g a v i s e l e t e igen szépen van kidol-
gozva : jó lett volna azonban, ha a t. szerző azon §-hoz, melly-
ben a solozsma naponkinti végzésének kötelességéről szól, a 
breviárium végzésének módját is csatolja. Minket legalább 
édesen lepett meg, azt Grynaeus ,Theologia Pastoralis'-ában 
föltalálhatni, s szeretnők, ha minden lelkipásztorságtanban föl-
lelhető volna *). Ugy szinte szerettük volna , ha szerző (mit 

*) A t. szerzőt ettől bizonyosan a k ü l ö n k ö n y v e t igénylő tárgy 
bő volta tartóztatá vissza: minő legújabban Manznál is megjelent (Re-
gensburgban) a következő czim alatt : ,Expositio rubricarum brevia-
r i i , missalis e t rituális Romani , cum adnotationibus de origine, ra-
tione , et sensu mystico rubricarum, caeremoniarum et festorum. Cura 
G. F. J . B o u v r y , SS. Rituum Prof , in Seminario Tornacensi1 ; k é t 
kötetben (495 és 61J. 1.). S z e r k . 

már fönebb kellett volna megemlitenünk) ott, hol azt mondja el, 
a lelkipásztor melly napokon köteles a hivekért sz. misét föl-
áldozni, egyszersmind az úgynevezett e l t ö r ö l t ü n n e p e -
k e t is (festa abolita) megemlíti, s azok jegyzékét közli; miután 
pápa ő szentségének 1858-ik évi május 3-án kel t , ,Amantis-
simi Redemtoris' szavakkal kezdődő körirata szerint, a lelki-
pásztor a vasárnapokon és ünnepeken kivül még e napokon is 
köteleztetik hiveiért misézni. A második szakasz, három feje-
zetben, a hivek b e l - és k ü l á l l a p o t á r a vonatkozó s e-
g é d e s z k ö z ö k r ő l ; az e g y h á z i j a v a k k e z e l é s é -
r ő l ; az anyakönyvek és egyéb, a plebániahivatalt illető 
irományok s z e r k e s z t é s i és v e z e t é s i m ó d j á r ó l ád 
utasításokat; a harmadikban pedig elszámláltatnak a lelki-
pásztor teendői az eljegyzések, és egyéb, a házasság szentsé-
géhez tartozó dolgok körül : mellyeket nézetünk szerint helye-
sebb leendett a második kötethez, hol a házasság szentségének 
kiszolgáltatási módjáról van szó, illeszteni. A kötendő házas-
ságok ügyében a lelkipásztornak sokszor különféle világi ha-
tóságokhoz is kell fordulnia, s e szerint teljesebb lenne azon, 
az egész mü zárpontját képező hivatalos levelek és folyamod-
ványok gyűjteménye, ha abba a t. szerző néhány illyetén , a 
világi hatóságokhoz intézendő folyamodvány-mintát is fölvesz. 
— És ezzel vége szakadván ismertetésünknek, teljes örömmel 
adhatjuk hozzá, hogy a mü minden tekintetben méltánylást 
érdemel ; s hogy azon csekély hiányok, mellyeket szerény né-
zetünk szerint fölhoztunk, semmit sem vonnak le belbecséből. 
Irálya tiszta, világos és folyékony ; ugy hogy azt akár iskolai, 
akár magán-használatra jó lélekkel ajánlhatjuk. A t. szerző 
mindenesetre jó szolgálatot tet t a lelkipásztoroknak, kik 
könyvét használva, s útmutatásain okulva, róla imáikban 
megemlékezni bizonyára el nem mulasztandják. Ugy legyen! 

Qy-
,A SZENTÉLY LÁMPÁJA. Elbeszélés. W i s e m a n bibor-

nok után fordította S z a b ó k y Adolf. A jövedelem a pesti 
kath. legényegylet javára fordittatik. (Külön lenyomat a 
,Családi lapok'-ból.) Pes ten, I860.' N. 16-r. 56 1. Ára, 
fűzve : 12 kr. a. é. 

A megható, és főmagass. szerzője részéről legmélyebb 
vallási érzelmeket tanúsító, nem csak, de a keresztényileg 
mivelt olvasóban fölkelteni s ápolni is képes jelen elbeszélés 
belértéke felől annál kevésbbé lehet okunk bővebben szólni, 
minthogy az a ,Családi lapok' legújabb füzetének egyik részét 
teszi: ajánlanunk azonban a külön lenyomatot, a nt. fordító 
által kitűzött sz. czél tekintetéből nem csak szabad, de kell is; 
és ezt ezennel rövid ugyan, de szívből kelt szavakkal teszszük. 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége részére : 
Pestről egy (még pedig ,idem') laicus, következő 

jeligével : ,Hic est lapis , qui reprobatus est a 
vobis aedificantibus , qui factus est in caput an-
guli. ' ( A p ó s t . esel. 4 , 11.) : s ,Beniamin vero de-
dit trecentos argenteos' ( I . Mózs. 45, 22.) ; ,et 
ponebant ante pedes Apostolorum' (Apóst. csel. 
4, 35.) harmadszor . . . . . . 20 db cs. arany. 

Felelős szerkesztő,{s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor,^kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 



PESTEN, Május 5 35. I. Félév. 1860. 

KKLHíiO. 
KATEL EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. A/, előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 frt 90 kr. auslr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Az olasz kérdés. VI. — Egy kis előlege-
zés. — Utazási vázlatok. II. — E g y h á z i t u d ó s í t á -
s o k : Magyar-, Olasz-, Német- és Francziaországból. 

Az olasz kérdés. 
VI. 

Abban áll az előítéletek és nagy szavak által 
vezettetni szokott világot fogva tartó csalódás, hogy 
Roma az önkény, zsarnokság, elnyomás elvének 
hirdetője- s képviselőjéül tartatik (legalább azon 
vannak hittelen ellenségei, hogy tartassék) ; az őt 
évezredes hatalma-, s jogaitól megfosztani törekvő 
forradalom pedig a szabadelvű, s közjóllétet egye-
dül biztosítani képes, észszerű kormányforma meg-
alapítója-, s védelmezőjeül. Holott minden, kinek 
szemei vannak, láthatja, mikép nem a két politikai 
rendszer (alkotmányosság és absolutismus) harcza 
az, melly a forradalom és pápai hatalom közt folytat-
tatik; ez csak másodos dolog lehet: hanem a fő ellen-
tét a keresztény állam, és felforgató eszmék egymást 
kölcsönösen kizáró, megsemmisítő küzdelmében rej-
lik. Arról van szó, hogy létezzenek-e még tovább is 
keresztény elvet képviselő állam és polgárisodás, 
népélet és szokások, vagy nem. És e küzdelem csak 
ugy folyik a berlini, szabadelvű kormány- és alkot-
mánynyal biró, protestáns követek és főrendek, mint 
Palermoban a kath. pártok közt : csakhogy itt vé-
res erőszak küzd, amott pedig szines okok és rábe-
szélés által igyekszik a szabad-kőmüvesi politika 
czélt érni. A pápaság nincs absolut ellentétben sem-
mi, jogosan fönálló, s állható kormány formával; és 
igy védheti azt jó lélekismerettel a szabadelvű is, 
csak különben h i v ő legyen: mint védték nem egy-
szer köztársasági erők; mig ellene absolut monar-
chák küzdöttek. Hogy a harcz, mellyet a forradalom 
ellene folytat, ma sem merő alkotmányossági for-
mákért kezdetett (mint III. Napoleon sem a consti-
tutio, s parlamentaris élet iránti nagy lelkesedésből 
vitte seregét Olaszhonba, az észak legabsolutabb 
uralkodójával egyetértve; sőt még G-aribaldi, s Maz-
zini sem a monarchiák iránt táplált előszeretetből 

pártolják Victor-Emanuel ügyét , és segítették elő 
diadalmát): azt még most is bizonyitgatni akarni, 
nevetséges szószaporítás lenne. De viszont azok ré-
széről, kik a világgal még most is azt akarnák elhi-
tetni , mikép a pápának absolutisticus elvekhez ra-
gaszkodó kormánya az egyedül, mi a háború foly-
tatását szükségkép előidézi ; holott az alkotmány 
kihirdetésével minden bajnak eleje vétetett volna : 
illy ámitgatás, a legrosszlelkübb csalás. El volt már 
a pápai állam alkotmányos formákkal is látva, még 
pedig önkényt, és nem kierőszakolva; ugy hogv a 
divatos ,már késő'-t sem lehetett a felforgatásnak 
mentségül használnia : s valljon meg volt-e a szelid 
IX. Pius ez által a legiszonyúbb, mert gyilkokra 
szorult forradalom borzalmaitól mentve? Sőt csak 
ekkor kezdtek azok rá nézve életveszélyeztetőkké, s 
az egyházat és catholicismust legnagyobb mérték-
ben fenyegetőkké lenni 

Ha tehát a sz. atya védelmére,különféle kormá-
nyok alatt élő, de kath. érzelmű, s hitökben testvé-
rjleg egyező férfiak sietnek, ebben csak is a hitet-
lenség láthat ellenmondást; melly cseppet sem ütkö-
zik meg raj ta , ha egy Garibaldi, az általa ,bitorló'-
nak nevezett ,despotiával' azonegy zászló alatt küzd; 
de hogy egy őszinte republicanus a pápát, mint egy-
háza fejét védhesse, nem tudja megengedni; ebben 
iszonyú következetlenséget, jellemtelenséget, s leg-
alább is értelmi fogyatkozást látván. O s t r o m o l n i 
a kath. egyházat bármilly kormányforma alatt élő 
embernek, még az ,intelligens' katholikusnak is sza-
bad; illy czélra az absolutisticus közremunkálás sem 
utasittatik vissza: de m e l l e t t e felállni, legalább i* 
értelemhiány, eszelósség *); és (Fk.) szerint a kigu-

' ) „Senki előtt sem titok ugyanis az, hogy Parisbau 
nem rossz szemmel nézik a legitimisták eltávozását Franczia-
országból" (csakhogy épen Lamoriciére, esetleg nem legiti-
mista), „erejöknek olly ügyért való feláldozását, melly Olasz-
országban nem igen bir népszerűséggel, s az eredmény na-
gyon kétséges." (Ezért csak is olly emberek vállalkoznak 
erre , kikben még hit van.) III. Napoleon soha könnyebben 
nem szabadult meg ellenségei e g y r é s z é t ő l " (csakhogy az 
épen a baj , hogy a nagyobb, és veszedelmesebb rész, a soci-
alisták stb. nem sietnek Romába, a sz. szék védelmére !) „mint 
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nyoltatás még nagyon is csekély büntetés rá nézve. 
Ki fogja egy jó fiúnak szemére vetni, ha szorultság-
ban levő, vagy épen veszélylyel fenyegetett atyjá-
nak segítségére siet; és minden politikai vélemény-
különbségről megfeledkezvén, mindenekelőtt ama sz. 
kötelességet teljesíti, mellyet Isten , és a természet, 
rá nézve legelsőnek te t t ? — S nem egy szeretetteljes, 
jó atya szól-e az anyaszentegyház minden hivő fiá-
hoz, midőn IX. Pius az egész kereszténységet érettei 
buzgó imára, s a tevékeny részvét nyilvánítására 
fölhívja? Oh igen, ők bedugják füleiket, nehogy e 
szivreható szózatot hallják ; behunyják még szemei-
ket is , nehogy a könyörület érzetét kierőszakoló ké-
pet meglássák 1) : és még azokat is gátolni akarnák 
e kötelesség teljesítésében, kik az atyai panasz-szót 
hal lván, rajta megindulnak. Azonban az igaz hivők 
ezrei s milliói hallják a pásztor szavát, és látják lé-
lekben a képet , mellyhez Nettement A. e magyará-
zatot i r ta : „Eccehomo! Ime az ember! Lássátok atyá-
tokat, a hivők közös atyját , 200 millió katholikusnak 
lelkiekben főnökét ; kinek atyai szive minden gyernie-
kének imával fizet az imáért, szeretetet ád a szeretet-
ért cserébe. Igy láttatta magát ő, kevéssel több mint 
egy év előtt, egy hazánkbeli fiúnak ; megmutatta ne-
ki Péter fólfeszittetésének képét, s megnyitva az ár-
tatlanság előtt szivét, mondá: ,Ime az én képem'! 
Igenis sz. a tya! e megható szavak mélyen szivünkbe 
nyomultak. Föltárták azok előttünk a keserűség ten-
gerének mélységét, mellybe elmerült a te lelked. 
Mindig e kép előtt állva lebegsz te szemeink előtt, 
nyugodt , de szomorú arczoddal, mint ki magát ál-

11 gy , hogy szabad tért enged nekik Olaszországban, Yictor-
Emanuel fegyverei ellen harczolni. C' est fou, mais chevale-
resque." (,Magyar Sajtó.') Hogy a b o l o n d s á g vádja kit 
terhel inkább, azt-e, ki egy i g a z s á g o s ügy védelméért kel 
síkra, vért és életet áldozva ; vagy pedig azt, ki önző czélok-
ból t e t te t , szinlcl, jellemet és mindent megtagad : a követ-
kezés is meg fogja még mutatni azokra nézve, kiket ,a priori' 
okokkal nem lehet capacitálni. „Nos s t u 11 i propter Chri-
stum, vos autem prudentes" (1. Kor. 4, 10.). Illy bolondokul 
tartatni már az apostolok sem szégyenlettek. 

') Parisban egy vallásos lap (,La Semaine de Famille') 
IX. Piust azon helyezetben ábrázolva akarta adni, mellyet 
mult évben , az esemény megtörténte után, leirt ; midőn a sz. 
atya egy, neki bemutatott család gyermekét, szokott nyájas-
sággal szobájába vezetve , hogy őt egy éremmel megajándé-
kozza , a sz. Péter fölfeszittetését ábrázoló kép előtt a fiúhoz 
ezt mondja: ,Lásd Móricz! ez az én képem!' A belügyi mini-
ster a nevezett lapnak e rajz közlését meg nem engedte! 
Hiában terjeszték neki elő, hogy az eredeti ott függ a pápa 
szobájában , s a történet való : az ezt ábrázoló lap kiadatása 
meg nem engedtetet t , és a számot újra kellett nyomni. 

dozatul szánta. Ez a te képed! Mint a megfeszített-
nek tanítványa, te is érezted a töviskoszoru éles he-
gyeit tiarád alat t , és érezted az azoknál is fájdal-
masabb sebeket, mellyeket egy méltatlanul félreis-
mert atyának lelkén a háládatlan gyermekek ütnek. 
Ez a te képed ! Te tapasztalásból tudod, hogy nem csu-
pán szegekkel lehet a keresztre feszíttetni. Az igazság-
talanság, a hálátlanság, a hazugság, rágalom, és kép-
mutatás, melly az ajkakon a j udási csók mérgét hord-
j a , még kegyetlenebb módon, szivünknek minden 
vérző szálainál fogva köt ahhoz. Sz. Péter, a te elő-
död, meghalt a keresztfán : te pedig élsz rajta. Te 
lassankint üríted ki az eczet- és epével tölt kelyhet. 
Sem a nyilvános gúny t üző csúfolódók nem hiányoz-
nak e mellett, sem pedig az írástudók és farizeusok, 
az ő tettetett liódolatukkal " De nem hiányoznak, 
Istennek hála! a hü tanítványok sem; nem hiányoz-
nak az emelkedett lelkű századosok sem, kik bátran 
közelítenek Pilátushoz, és félelem nélkül tanúsít ják 
az ur Jézus iránti hódólatukat; őt szolgáiban is meg-
tisztelvén, oltalmazván, és védvén. Ok Romába siet-
vén, ott korán sem valamelly alárendelt érdeket, nem 
jó-és rosszra egyaránt felhasználható gyarló kormány-
formákat, hanem örök és változatlan belbecscsel biró, 
minden földi jóllétnél magasabb rendű, szellemi java-
kat akarnak védelmezni : s az ezérti lelkesedés, a ,bo-
londság' nevezetét, és a világ bölcseinek gúny já t 
csakugyan nem érdemli. 

Egy kis előlegezés. 
Ki olly tá rgyakban , mellyek az ész további 

vizsgálódásainak lévén alávetve, megállapított igaz-
ságoknak nem tekinthetők, vagy olly történelmi 
adatokra nézve, mellyek még mindig a fürkészet-
nek lévén föntartva, kétség alá nem jöhető tényékül 
nem vehetők, az ellenvéleményt tűrni nem tud ja : 
az nem barátja az igazságnak. E szemrehányás mél-
tán illetne engem, ha az alább közlendő okmány 
nyomán , rögtön és daczosan azt állítanám, hogy e 
becses lapok idei 30-dik számának 282-dik lapján 
felszólalt tisztelt levelezőnek azon állítása, miszerint 
Auxentius Yersirescus e r d é l y i ö r m é n y p ü s p ö k 
volt, nem igaz. Közlöm tehát ez okmányt , mellyből 
egyébre következtethetni, csak azért, hogy azok, kik 
talán olly történelmi adatoknak vannak birtoká-
ban, mellyekből kiviláglik, hogy Yerzirescus később 
csakugyan e r d é l y i ö r m é n y p ü s p ö k volt, azo-

Adatokat ér tünk, mellyek a Diplomatica szabályai 
szerint minden kétségen fölüliek. 
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kat a történelem barátjaival megismertetni szíves-
kedjenek. Találtatik pedig ez okmány Romában, a 
,Tabularium Sacrae Congregationis de propaganda 
fide' második kötetének 229-dik lapján, és másolat-
ban Károlyféjérváron, a Batthyáni-féle könyvtárban, 
K. 5, IV. 5. czimü kötet 400 dik lapján, hol igy 
hangzik : 

„Dilecto Filio Auxendio Wirzireschi Presbytero 
Seculari ritus armeni E l e c t o A l a d e n s i . Alexan-
der P. P. VIII. Dilecte Fili ! Salutem etc. Pro com-
missa Nobis divinitus Pastoralis Officii cura spiritua-
libus Armenorum in Siculia degentium necessitati-
bus, quantum Nobis ex alto conceditur, consulere 
cupientes, ac de tua fide, prudentia, integritate, do-
ctrina, vigilantia et catholicae religionis zelo pluri-
mum in Domino confisi, teque a quibusvis excom-
municationis, suspensionis et interdicti, aliisque Ec-
clesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel 
ab homine quavis occasione, vel causa latis, si qui-
bus quomodolibet innodatus existis, ad effectum 
praesentium dumtaxat consequendum harum serie 
absolventes et absolutum fore censentes, de nonnul-
lorum a Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Car-
dinalibus Congregationis negotiis Propagandae Fidei 
praepositis super rebus Armeniorum special iter de-
putatorum consilio, Te p r o A r m e n i s in S i c u -
l i a d e g e n t i b u s h u i u s m o d i V i c a r i u m a p o -
s t o l i cu ra cum iurisdictione, iuribus et facultatibus 
necessariis et opportunis ad nostrum, et Sedis apo-
stolicae beneplacitum cum omnimoda dependentia a 
praefata Congregatione Cardinalium, auctoritate apo-
stolica tenore praesentium facimus, constituimus et 
deputamus, salva tamen semper in praemissis aucto-
ritate dictae Congregationis Cardinalium. Mandantes 
propterea omnibus et singulis, ad quos spectat et 
spectabit quovis modo in futurum, ut te ad demanda-
tum tibi per praesentes Vicariatus officium, illiusque 
liberum exercitium iuxta earumdem tenorem praesen-
tium recipiant et admittant, teque recognoscant, et tibi 
in omnibus, quae ad idem officium pertinent, respe-
ctive pareant, faveant et assistant, tuaque salubria 
monita et mandata humiliter suscipiant et efficaciter 
adimplere procurent; alioquin sententiam, seupoenam, 
quam rite tuleris, seu statueris in rebelles, ratam 
habebimus et faciemus, authore Domino usque ad sa-
tisfactionem condignam inviolabiliter observari. Non 
obstantibus apostolicis, ac in venerabilibus, provin-
cialibusque, et synodalibus Conciliis editis generali-
bus, vel specialibus Constitutionibus et ordinationi-
bus, nec non quibusvis etiam iuramento, confirma-

tione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis 
statutis et consvetudinibus, privilegiis quoque indul-
tis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum 
quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Qui-
bus omnibus et singulis illorum tenores pro plene, et 
sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum inser-
tis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad 
praemissorum effectum hac vice dumtaxat speciali-
ter et expresse derogamus, ceterisque contrariis qui-
buscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam 
Maiorem sub annulo Piscatoris, die III. Octobris 
M.D.C.L.X.X.X.X. Pontifieatus nostri anno primo. J . 
Cardinalis Albanus." 

B e n k ő József, kinek nem csak hazánk, hanem 
erdélyi egyházunk történelme is olly sokat köszön, 
mondja ugyan ,Transsilvania' czimü munkája első 
kötetének 487-dik lapján,hogy az örményeket: „qui 
ante adventum in Transsilvaniam, Eutychianae ple-
rique haeresi adhaerebant, anno tandem 1684. O x e n-
d i u s V e r z i r e c z k i , gente Armenus, Roma, ubi 
14 annis moribus et Iiteris excultus erat, redux in 
Transsilvaniam, ad Romana sensa convertere cona-
batur: verum potentiores nonnulli, cumPraesule suo 
M i n a s vocitato, a Romana lege alieno, conatus eius 
praefocatum ibant"; s hogy azután mégis ezek is 
„ad communionem Ecclesiae Romanae accedentes, 
et Oxendium E p i s c o p a l i i n s i g n i t u m h o n o -
r e reverentes, in eiusdem gremio Ecclesiae perma-
nere videri poterant": de hogy e püspöki czim mily-
lyen volt, mutatják az idéztem okmány ime szavai: 
„ E l e c t o A l a d e n s i " , és azon körülmény, hogy 
„ p r o A r m e n i s in S i c u l i a d e g e n t i b u s " vica-
riusnak tétetett. Ugyanazért fönemlitett kérésünket a 
történelem érdekében újból is ismételjük. Ompolyi. 

U t a z á s i v á z l a t o k . 
II. 

Két nap esett az eső, mig Horazdiowitzban pihentem, a 
nagyobb útra készülve. Éjjel kellett mennem a postával. Aug. 
2-án reggel visssza, B u d w e i s b a értem. A seminariumban, 
az előbbi napokban végzett papszentelés folytán, hét uj sz. 
mise mondatott. Délután pedig ugyanazon növeldei kis temp-
lomban más lelki foglalatosság vette kezdetét. Tiszt. S p i n n 
atya vezetése alatt a megyés papság lelki sz. gyakorlatokat 
kezdett. A növelde több ügyes tanárokat számol. Loberschi-
ner , Weisz, Mencsik nevei épen nem ismeretlenek. Növen-
dék a Theologiában jelenleg 73 találtatott ; rendesen százan 
szoktak lenni. Nem is sok az 1.050,000 kath. lélekből álló 
megye szükségire. A házi-rend az 5 órai fölkeléssel kezdi, s 
imádság-, elmélkedés-, és sz. misével folytatja. A növendékek 
négy tanteremre osztvák; hol az előadások is tartatnak. Föl-

35* 
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szentelés előtt XI. Incze pápa rendelete szerint megtartatik a 
tiznapi sz. gyakorlat. Szünnap két holnapnál nem tart tovább. 

Még esik az eső ; a Moldva árjai egyre dagadnak... A kis 
seminarium a város széliben áll: de azért vagyok i t t , hogy 
beforduljak oda is. Az igazgató (nt. P a p i e r,) ügyes ur : 53 
gyermek lakik a házban ; kettős teremre osztva, mint a felső, 
vagy pedig al-gymnasiumba járnak, e végett a városba kellvén 
menniök. Kettős a háló-terem is. A kápolna illendő, s alkalmas: 
iskolaidő ala t t , az Oltári-szentség imádása véget t , folyton 
nyitva tartatik. I t t hallgatnak télen sz. misét ; nyáron pedig a 
többi ifjakkal a kegyes-rendüek templomában, mellyliez a 
gymnasium köttetett. I t t hat kegyes-rendü, és hat zirczi szer-
zetes tanit. A kis növendékek egy része fizeti a ház által tar-
tás fejében tet t költségeket, 80 pengő forintban. Különben a 
20,000 lakossal biró városban egy a parochia. A székes-egy-
ház , mellyhez a plébánia is tartozik, most igazittaték. — A 
mester-képezde növendékeinagy lakással birnak. Az irgalmas-
szüzek kórházában 40—50 beteg található. — Különben a 
város nyugodt, szerény , és annyiból is boldog, mert közbizo-
dalmu apostoli főpásztorral áldotta meg Isten. 

Budweisból Linzbe vaspálya is szolgál; de rajta hosz-
szabb az ut, mint postán : amaz a halmok, és hegyek oldalain 
kigyódzik ; ez pedig egyenest czélhoz tart. Mentem tehát a 
postán ; és augustus 3-án L i n z ben hallgattam a sz. beszé-
det, mellyet egyik jézus-társasági pap, egykori tanítványának, 
akkor első sz. miséjét bemutató uj áldozárnak, zsenge áldoza-
tánál tartott. Annál épületesebb volt a számos hallgatók 
figyelmező jelenléte, minthogy keddi nap ment végbe az ün-
nepély. Őmél tósága, a megyés-püspök ez évben is három 
helyen tartotta meg a papisz. lelki gyakorlatokat. A nagy-, és 
kis-seminariumba betekintvén, mindent a szokott jó folyamban 
láttam. Már ebéd után Salzburg felé törteténk. Midőn Wels-
hez közeledtünk, az útról a távolban nagy épületet láttunk : 
gondoltam, milly jó lenne kis seminariumnak ; de mondák, 
hogy kaszárnya az épület. Lambachban a jeles, sz.-benedek-
rendü kolostort és templomot megnézve , folytattuk csendes 
éjen az u ta t , mig a hajnalt Salzburgban értük: hol elegendő 
időnk volt a sz.-ferencziek templomában sz.-misét mondani. 
4-én estve (Rosenheimtól vaspályát használva,) Münchenben 
nyugodtunk. 

Havi-Boldogasszony napján sz. Bonifácz bazilikájában 
mondtuk a sz.-misét; s majd az egész napot szállásunkon , a 
jó benedek-rendiek csendes körében töltöttük. Valami kedves 
egy olly szerzetes-házban lenni, hol a rend, csinos tisztaság, 
barátságos indulat, keresztény szeretet, tudományos mívelt-
ség összevág. Otthon gondolja magát az illy elemekkel talál-
kozó lélek, bármilly távolságban legyen is. Azonban két láto-
gatást nem nélkülözheténk. Elsőben a nmélt. főpásztornak 
tettük hódoló tiszteletünket, ki épen a helyről gondolkozott, 
hova kisebb seminariumát állitandó volt. A kis-seminariu-
mok szüksége itt is érezhetővé lett ; és a bajorországi me-
gyék mindegyikében ]) találtak módot ez intézet létesitésére. 
München egyéb, rám nézvei érdekességeit más alkalommal 
látván, ezúttal még egy látogatáshoz fogtam. Nt. W e i s Jó-

1) A bambergiben e g y , münchen-freisingeniben egy, regensbur-
giban három , eichstädti-, ugy a passauiban is egy van. Speyerben a 
nagyobb seminariummal van egybekötve ; az augsburgi és würzburgi 
megyében pedig most fognak alakitásához. 

zsef (,Prediger an der H.-Geist-Pfarrei. München, Müller-
strasse. Nr. 28.) előttem már Salzburgból, hol a német kath. 
egyletek nagy gyűlésére összejöttünk, ismeretes lévén: őt 
azon czélból kerestem fel , hogy az általa életbe hozott inté-
zet (Mariä-Anstalt) felől alkalmas felfogásom legyen. E jó ur 
ugyanis sok jó keresztény gazdákkal érezte azon lelki puszta-
ság veszedelmét, melly a szolgáló osztályt, főleg nagy város-
ban éri, midőn minden előkészítés és erkölcsi szilárdság nél-
kül, sokszor jámbor együgyüségben betér a falusi hajadon a 
városi viszonyok tömkelegébe ; hol nem ritkán ártatlanságát, 
földi, s örök boldogságát veszti, vagy kellő betanitás hiányá-
ban, ügyetlen a munkára, s igy a jó gazdáktól kénytelen elma-
radni. E gondolatoknak a tapasztalás által szomorúan kivilá-
gított képe arra bírta az illetőket, hogy intézetet alakitaná-
nak, melly a faluról szolgálatba szánt hajadonokat előleges be-
tanitás által kiképesitené ; a szolgálatból véletlenül kimarad-
takat ideiglenesen védő falai közé fogadná, s a szolgálatból 
kivénült, vagy kibetegedett öregeket, erőtleneket állandó ol-
talma alá venné, mindegyik osztálynak pedig erkölcsi oktatás, 
és jámbor gyakorlatok által, lelki előmenetelére lenne. A gon-
dolat a milly érzékeny szükségek által sugaltatott, olly számos 
akadályokkal találkozott kivitele kezdetén. Most az intézet 
gyámolitását vivő részvényes tagok ezer felé járnak (900-on 
felül) ; kik fejenkint két pengő forintot adnak , és maguk ré-
szére azon előnyt kötik ki, miszerint nekik az intézet egye-
bek előtt küld cselédet. Lajos király ő felsége évenkint 120 
forintot fizet. Az intézet kimondhatlan sok jót tesz: de még 
több rosszat akadályoz. Akkoriban, hogy Münchenben voltam, 
egy haldokló anya, ki özvegységének öreg napjaiban egyetlen 
serdülő leányában lelte minden földi vigasztalását, azon sziv-
repesztő panaszt zokogta el a hozzá vigasztalni térő pap 
előtt,hogy erkölcstelen szolgálója (asszonyának betegsége által 
kiszabadulva,) nem elégszik meg vele, miszerint erkölcstelen 
látogatókat fogad, de már ártatlan leánya számára is hajtott 
egy szeretőt, és ezt neki tudni, s látnia kellett, a nélkül, hogy 
a dolgot orvosolhatta volna. Hány titkos bün, és ragadós vé-
tek veszi eredetét erkölcstelen szolgálók szivéből ! Hány ház-
nak békéjét zavarja meg a rossz cseléd! S mind ennek csak a 
szolgálatra készülők erkölcsi nevelése veszi elejét... Örömmel 
szemléltein, milly vallásos szellem lengi át az egész intézetet: 
örömmel néztem meg a nagy kiterjedésű telket, mellyre az 
intézet növekedő szükségeihez mért nagyobb épület fog állít-
tatni. A serdülő hajadonokra valóságos hivatási iskola; az 
időközben helyet nélkülözőkre igazi biztos menhely ; az öreg-
séggel bajlódó kiszolgáltakra valódi jótétemény : méltó a cse-
lédtartók elismerésére; a szolgálatban levők hálájára; és több 
illy szükséggel küzdő városok követésére *). 

Augustus 6-dikát nagy részt útközben töltöttük. Korán 
reggel, fél-négyre már elmélkedő szerzeteseket találtunk a 
sz. Bonifácz-féle templom karzatán, kiknek életteljes köréből 
egy napi ottmulatás után is nehéz volt az elválás. A szapo-
rán haladó gőzkocsi több történeti érdekű helyiségek mellett 
ragadott: mig a déli harangszóra Lindauba érkeztünk. Pén-
teki nap lévén, épen nem volt nehéz, a különben angol Ízlésre 

*) Boroszlóban már öl év előtt álli t tatott föl püspöki védnökség 
alatt illy intézet, mellynek örvendetes előhaladása, és máris érezhető 
üdvös eredményei felől nem rég is tudósitották az ágostai postalapot 
Sileziából. S z e r k . 
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szervezett rév-szállodában, katholikus embernek szóló ételeket 
kapni. A gőzös, melly innen Schweizba vala szállítandó, neki 
indult a bodeni nagy tónak : mellynek zavart hullámai annál 
gyanúsabbak voltak előttünk, mert itt sokszor jelentékenyebb 
a zivatar, mint tengeren. A szél miatt kellemetlen utat, három, 
rottenburg-megyei pap társalgása tet te kedvessé. Keresztül 
a felhővel borított lá thatáron, szóbeszédben áttekintenie a 
würtembergi egyházi állapotok képére A kis ország mint-
egy két millió lakossal bir ; kik közül mintegy 600,000 a ro-
mai kath. egyházhoz tartozik. A két kisebb kath convictuson 
kivül, Tübingában van a kath. hittani kar : mellynek jelesebb 
tanárai közt Hefele, K h u n , Kober . . . működnek. A pásztori 
életre való előkészítés fejében, Rottenburgban a papnöveldei 
folyam egy egész (!) évig tart. S csudálandó dolog : papjai lel-
kesek a jó ügyért Kétségkívül a harcz edzi meg a bajnokot; 
és a házi életből még ki nem halt hit, egyik legjobb előkészí-
tője a papi életnek. A jezuitálcat bebocsátja a kormány, mis-
siót tartani : de a házat, lakást, megtagadja tőlök. Különben 
a rottenburgi káptalan hét kanonokot számlál. A jelenlegi 
főpásztor java-életkoru. A megye számára az 1858-iki évben 
harmincz pap szenteltetett föl. Összesen nyolczszáz áldozár 
van a megyében ; és a szükségek arányához képest épen nem 
hiányzik a fölvétetni kívánók kellő száma. Kegyelem ez, mely-
lyet Isten a küzdelmek közepette, jeles vigasztalásul nyújt. . . . 
Illy beszédek közt a rohrschaclii parthoz közeledtünk, hol a 
három würtembergi paptól (talán örökre) elválánk : ők haza-
felé, mi St.-Gallen felé fordítottuk a rudat. A távozó gőzko-
csiról néztünk a 14 órányi hosszú, három órányi széles , és 
850 láb mélységű, csendesedő tóra. Partjait öt vas-vonal 
érinti. Már 1856-ban 20 gőzös jár t rajta. Hatszáz év foly-
tán csak hatszor (utoljára 1830-ban) volt teljesen befagyva. 
A haladó gőzkocsi nemsokára S t . - G a l l e n b e n terem. It t 
nyugodjuk ki először magunkat. Iiubinszky Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 3-án. A Szent-István-Társulatnak mai na-

pon megtartott választmányi gyűlésén, többi között felolvas-
tatott a társulat eddigi igazgatójának, a ,Religio' szerkesztő-
kiadójának, Írásban adott nyilatkozata; miszerint az igazgatói 
hivatalról, mellyet a főmagasSágu bibornok és herczeg-primás 
ő eminentiájának parancsolatul tekintett kivánatára, az isme-
retes viszonyok daczára is egy ideig viselni Ígérkezett, vég-
képen lemond : ezt már előbb csak azért nem tehetvén , mivel 
az utóbbi pár hónap alatt választmányi gyűlés nem tartatott. 
Az ez alkalommal szóba hozott egyéb tárgyak felőli tudósí-
tás t , a hivatalos jelentés után adandjuk. 

ROSNYÓ, april. 25-kén. Öröm és tisztelet érzése fogja 
el az ember szivét, midőn ő eminentiája bibornok-herczeg-
primásunk áldásdus tetteit látja, mellyeket országszerte na-
ponta hirdetnek a lapok. Nincs hazánkban olly intézet,nincs olly 
jó czéf melly magyar egyházunk főpásztorának, részint létezé-
sét, részint hathatós fölsegélését ne köszönné. S miután atyai 
jótéteményeiben, a katholikusokat tekintve, anyagi tekintetben 
valóban szegény rosnyói megyét is nem csekély mértékben 
ismételve részesíteni kegyeskedik : azért engedje meg nt. szerk. 
ur! ő eminentiájának a számos évek folyta alatt e rosnyói 

megyére halmozott egyéb jótéteményeit elhallgatva, csupán 
a pár év előtt cathedralis templomunk kijavítására kegyesen 
felajánlott 5000 frt-, s legújabban a rosnyói plébániához tar-
tozó rekenyei tanitó fölsegélésére 1000 p.frtnyi összegeket, 
becses lapjában csak azért fölemlíthetni, hogy a kik látják 
fényeskedni az ő világosságát, dicsőítsék az Atyát , ki meny-
nyekben van. Egyszersmind egész tisztelettel fölkérem nt. 
szerk. urat, néha egy pár sort kicsiny, de hitélet-események 
tekintetéből bármelly megyével azonosítható rosnyói megyé-
ből, becses lapja hasábjain kegyesen fogadni *). — 

OLASZORSZÁG. (IX. Pius pápa ő szentsége kiközösítő 
brevéjének folytatása, és vége.) „Post despectas hactenus 
Nostras ea de re iustissimas reclamationes , Grubernium ip-
sum eo temeritatis modo progressum est , ut ab irroganda 
universali Ecclesiae iniuria minime abstinuerit, civilem impe-
tens Principatum, quo Deus hanc B. Petri Sedem instructam 
voluit ad apostoliéi ministerii libertatem, uti animadvertimus, 
tuendam atque servandam. Primum sane ex manifestis ag-
gressionis indiciis prodiit, quum in Parisiensi Conventu, anno 
1856. acto, ex parte eiusdem Subalpini Gubernii inter hosti-
les nonnullas expositiones speciosa quaedam ratio proposita 
fuit ad civile Romani Pontiiicis dominium infirmandum, et ad 
Ipsius Sanctaeque huius Sedis auctoritatem imminuendam. 
Ubi vero superiore anno Italicum exarsit bellum inter Au-
striae Imperatorem, et foederatos invicem Imperatorem Gal-
liarum ac Sardiniae Regem, nihil fraudis, nihil sceleris prae-
termissum est , ut Pontificiae Nostrae Ditionis populi ad ne-
fariam defectionem modis omnibus impellerentur. Hinc insti-
gatores missi, pecunia largiter effusa, arma suppeditata, in-
citamenta pravis scriptis et ephemeridis admota, et omne 
fraudum genus adhibitum vel ab illis, qui eiusdem Gubernii le-
gatione Romae fungentes, nulla habita gentium iuris honesta-
tisque ratione, proprio munere perperam abutebantur ad te-
nebricosas molitiones in Pontiiicii Nostri Gubernii perniciem 
agendas. — Oborta deinde in nonnullis Ditionis Nostrae Pro-
vinciis, quae dudum.occulte comparata fuerat, seditione, illico 
per fautores Regia Dictatura proclamata est, qui, alio etiam 
nomine postea appellati, provincias illas regendas sumerent. 
Dum haec agerentur, Nos gravissimi officii Nostri meniores 
non praetermisimus binis Nostris Allocutionibus die XX. Iunii 
et XXVI. Septembris superiore anno habitis de violato civil i 
liuiusce S. Sedis principatu altissime conqueri, simulque vio-
latores serio monere de censuris ac poenis per canonicas sanc-
tiones inflictis, in quas ipsi proinde misere inciderant. Existi-
mandum porro erat , patratae violationis auctores per itera-
tas Nostras monitiones ac querelas ab iniquo proposito desti-
turos ; praesertim cum universi Catholici Orbis sacrorum An-
tistites, et üdeles cuiusque ordinis , dignitatis, et conditionis 
eorum curae commissi suas nostris expostulationibus adiun-
gentes unanimi alacritate Nobiseum huius Apostolicae Sedis, 
et universalis Ecclesiae iustitiaeque causam propugnandam 
susceperint ; cum optime intelligerent, quantopere civilis, de 
quo agitur, principatus ad liberam supremi Pontificatus iuris-
dictionem intersit. Verum (horrescentes dicimus !) Subalpinum 
Gubernium non solum Nostra monita, querelas, et ecclesia-
sticas poenas contempsit, sed etiam in sua persistens impro-

*) Köszönettel veendi A s z e r k . 
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bitate, populari suffragio pecuniis, minis, terrore aliisque cal-
lidis artibus contra omne ius extorto, minime dubitavit com-
memoratas Nostras Provincias invadere, occupare, et in suam 
potestatem dominationemque redigere. Verba quidem desunt 
ad tantum improbandum facinus , in quo plura et maxima ha-
bentur facinora. Grave namque admittitur sacrilegium, quo 
una simul aliéna iura contra naturalem divinamque legem 
usurpantur, omnis iustitiae ratio subvertitur, et cuiusque civi-
lis Principatus ac totius humanae Societatis fundamenta pe-
nitus evertuntur. — Cum igitur ex una parte non sine ma-
ximo animi Nostri dolore intelligamus, irritas futuras novas 
expostulationes apud eos, qui ,velut aspides surdae obturantes 
aures suas' nihil hucusque monitis ac questubus Nostris com-
moti sunt ; ex altera vero parte intime sentiamus, quid a No-
bis in tanta rerum iniquitate omnino postulet Ecclesiae huius-
que Apostolicae Sedis ac totius Catholici Orbis causa, impro-
borum hominum opera tam vehementer oppugn ata : idcirco 
cavendum Nobis es t , ne diutius cunctando gravissimi officii 
Nostri muneri deesse videamur. Eo nempe adducta res est, ut 
illustribus Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes 
suprema illa auctoritate utamur, qua cum solvere, tum etiam 
ligare Nobis divinitus datum est ; ut nimirum débita in sontes 
adhibeatur severitas, eaque salutari ceteris exemplo sit." 

„Itaque post Divini Spiritus lumen privatis publicisque pre-
cibus imploratum, post adhibitum selectae VV FF . NN. S. R, 
E. Cardinalium Congregationis consilium, Auctoritate Omni-
potentis Dei et SS. Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra 
denuo declaramus, eos omnes, qui nefariam in praedictis Pon-
tificiae Nostrae Ditionis Provinciis rebellionem et earum usur-
pationem, occapationem , invasionem, et alia huiusmodi, de 
quibus in memoratis Nostris Allocutionibus die XX. Iunii et 
XXVI. Septembris superioris anni conque#ti sumus, vel eorum 
aliqua perpet rarunt , itemque ipsorum mandantes, fautores, 
adiutores , consiliarios. adhaerentes, vef alios quoscumque 
rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo pro-
curantes , vel per se ipsos exequentes, Maiorem flxcommuni-
cationem, aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas a SS. Ca-
nonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Concilio-
rum, Tridentini praesertim (Sess. XXII. Cap. XI. de reform.) 
Decretis inflictas incurrisse ; et si opus est, de novo Excom-
municamus, et Anathematizamus, item déclarantes, ipsos om-
nium et quorumcunque privilegiorum, gratiarum, et indulto-
rum sibi a Nobis, seu Romanis Pontificibus Praedecessoribus 
Nostris quomodo libet concessorum amissionis poenas eo ipso 
pariter incurrisse ; nec a censuris huiusmodi a quoquam , nisi 
a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente (prae-
terquam in mortis articulo, et tunc cum reincidentia in eas-
dem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari 
posse ; ac insuper inhabiles et incapaces esse qui absolutionis 
beneficium eonsequantur , donee omnia quomodolibet atten-
tata publice retractaverint, revocaverint, cassaverint, ac 
omnia in pristinum statum plenarie et cum effectu redinte-
graver int , vel alias debitam et condignam Ecclesiae, ac No-
bis, et huic Sanctae Sedi satisfactionem in praemissis praesti-
terint. Idcirco illos omnes, etiam specialissima mentione di-
gnos, nec non illorum suceessores in officiis a retractatione, 
revocatione, cassatione et abolitione omnium ut supra atten-
tatorum per se ipsos facienda, vel alias débita et condigna 

Ecclesiae, ac Nobis, et dictae S. Sedi satisfactione realiter et 
cum effectu in eisdem praemissis exhibenda, praesentium 
Litterarum, seu alio quocumque praetextu, minime liberos et 
exemptos, sed semper ad haec obligates fore et esse, ut ab-
solutionis beneficium obtinere valeant, earumdem tenore 
praesentium decernimus et pariter declaramus. — Dum au-
tem banc muneris Nostri par tem, tristi Nos urgente neces-
sitate , moerentes implemus, minime obliviscimur, Nosmetip-
sos Illius hic in terris vicariam operám agere, qui ,non vult 
mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat ' , quique in 
mundum ,venit quaerere, et salvum facere quodperierat'. Qua-
propter in humilitate cordis Nostri ferventissimis precibus fp-
sius misericordiam sine intermissione imploramus et exposci-
mus , ut eos omnes , in quos ecclesiasticarum poenarum seve-
ritatem adhibere coacti sumus, divinae suae gratiae lumine 
propitius illustret, atque omnipotenti sua virtute de perdi-
tionis via ad salutis tramitem reducat. — Decernentes, prae-
sentes Lit teras, et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo 
quod praefati, et alii quicumque in praemissis interesse ha-
bentes , seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis sta-
tus , gradus, ordinis , praeeminentiae , et dignitatis existant, 
seu alias specifica et individua mentione et expressione digni 
illis non consenserint, sed ad ea vocati, citati et auditi, cau-
saeque, propter quas praesentes emanaverint, sufficienter 
adductae, verificatae , et iustißcatae non fuerint , aut ex alia 
qualibet causa , colore, praetextu , et capite, nullo unquam 
tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, 
aut intentionis Nostrae, vel interesse liabentium consensus, 
ac alio quocumque defectu notari, impugnari, infringi, re-
tractari , in controversiam vocari, aut ad terminos iuris re-
duci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in in-
tegrum, aliudque quodcumque iuris, facti, vel gratiae re-
medium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam 
motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, 
et emanato, quempiam in iudicio, vel extra illud ut i , seu 
iuvari ullo modo posse; sed ipsas praesentes Litteras sem-
per firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque 
plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab 
illis , ad quos specta t , et pro tempore quandocumque 
spectabit, inviolabiliter, et inconcusse observari: sicque et 
non aliter in praemissis per quoscumque iudices ordina-
rios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostoliéi Au-
ditores , et S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, et 
Sedis praedictae Nuncios, aliosve quoslibet quacumque prae-
eminentia et potestate fungentes, et functuros, sublata eis et 
eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facul-
tate et auctoritate, iudicari, et definiri debere ; ac irritum et 
inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate sci-
enter vel ignoranter contigerit attentari. — Non obstantibus 
praemissis , et quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae Apo-
stolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Consti-
tutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non quibusvis 
etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmi-
tate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac usibus, et 
stylis etiam immemorabilibus , privilegiis quoque indultis, et 
Litteris Apostolicis praedictis, aliisque quibuslibet Personis, 
etiam quacumque ecclesiastica vel mundana dignitate ful-
gentibus, et alias quomodolibet qualificatis, et specialem 
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expressionem requirentibus sub quibuscumque verborum te-
noribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum 
derogatoriis , aliisque efficacioribus , efficacissimis , et inso-
litis clausulis , irritantibusque , et aliis Decretis , etiam motu, 
scientia, et potestatis plenitudine similibus, et consistoriali-
ter et alias quomodolibet in contrarium praemissorum con-
cessis, editis, factis ac pluries iteratis et quantiscumque vi-
cibus approbatis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus 
et singulis, etiamsi pro illorum sufiicienti derogatione de 
illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, 
et in dividua, ac de verbo ad verbum, non autem per 
clausulas generates idem importantes, mentio, seu quae-
vis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma 
ad hoc servanda foret , ten ores liuiusmodi. ac si de verbo 
ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradita 
observata, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro 
plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis 
alias in suo robore permansuris , ad praemissorum effe-
ctum hac vice dumtaxat specialiter et expresse deroga-
mus, et derogatum esse volumus , ceterisque contrariis 
quibuscumque non obstantibus. — Cum autem eaedem prae-
sentes Litterae ubique ac praesertim in locis, in quibus ma-
xime opus esset, nequeant tute publicari, uti notorie constat, 
volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiae Late-
ranensis , et Basilicae Principis Apostolorum , nec non Can-
cellariae Apostolicae , Curiaeque Generalis in Monte Citato-
rio, et in Acie Campi Florae de Urbe , ut moris es t , affigi et 
publicari, sicque publicatas et affixas omnes et singulos, quos 
illae concernunt, perinde arctare, ac si unicuique eorum no-
minatim et personaliter intimatae fuissent. — Volumus autem 
ut earumdem Litterarum Transsumptis , seu Exemplis , etiam 
impressis , manu alicuius Notarii Publici subscriptis, et sigillo 
alicuius Personae in dignitate ecclesiastica constitutae muni-
t is , eadem prorsus fides ubique locorum et gentium tam in 
iudicio , quam extra illud ubique adhibeatur, quae adhibere-
tur ipsis praesentibus, ac si forent exhibitae vel ostensae. 
Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 
XXVI. Mártii Anno MDCCCLX. Pontificatus Nostri Anno 
Decimo Quarto, Lofco Sigilli P i u s . PP. IX." 

Anno a Nativitate Domini MDCCCLX. Indict. III. die 
vero 29. Martii, Pontificatus SSmi in Christo Patris et Domini 
Nostri Domini P I I divina providentia PAPAE NONI Anno 
XIV. praesentes Litterae Apostolicae affixae et publicatae 
fuerunt ad valvas Basiiicarum Lateranensis et Vaticanae, 
Cancellariae Apostolicae, ac Magnae Curiae Innocentianae 
atque in Acie Campi Florae per me Aloisium S e r a f i n i Apost. 
Curs. Philippus O s s a n i Magis. Curs. 

— Az egyházállam védelmére a világ minden részei-
ből jönnek a segélypénzek, és ezeknél is nagyobb áldozatot 
hozó vitézek; kiket a hitetlen sajtó csúfságból ugyan máris 
elnevezett ,keresztes-vitézeknek' : de ezzel csupán azt bizo-
nyította be , mikép Lamoriciére hadvezér nagyon is híven 
jellemezte az egyházat veszélylyel fenyegető ellenséget, midőn 
az egykor olly borzasztón pusztított izlammal hasonlitá össze. 
Az anticatholicismus ezzel csak önmaga tünteti föl magát oly-
lyanul, melly ellen keresztes-vitézeknek kell harczra kelniek. 
Az egykori ker. buzgóság-, és önfeláldozási készségre való 
emlékeztetés, épen nem érkezik rosszkor ; de hogy eszélyes-e 

a liittelen sajtó részérőli eme kihívás, azt nem akarjuk elha-
tározni. Spanyolországból tanulók és katonák számosan ér-
keznek máris Romába, szolgálatot vállalandók a mórokkali 
háború bevégezte után. Még Piemontból, sőt Lombardiából 
is nagy összegeket küldenek : jóllehet a hatóságok sokszor a 
pénzeket lefoglalják, küldőiket pedig tömlöczbe zárják. A 
london-southwarki püspök 1000 font sterlinget (12,000 frt); 
az ossoryi, Irlandból, 1300-at (15,600 f r t ) , a b r e d a i , Hol-
landból , 60,000 forintot ajánlott. 

NÉMETORSZÁG. Kölnben aprilishó 29-én, a bibornok-
érsek tartományi zsirTatra gyüjté össze Németország püspö-
keinek azon részét, melly ez ősrégi város metropolitai kap-
csába tartozik , vagy azt illyeniil, jelen esetben , önkényt vá-
lasztá : mint a boroszlói, hildesheimi és osnabrücki, kik exem-
tusok levén, közvetlenül a pápának rendelvék alá, s tetszésök 
szerint csatlakoznak tartományi zsinatok alkalmával az önvá-
lasztotta metropolitához. A zsinat hét osztályban tárgyalja 
előlegesen, ugyanannyi püspök elnöklete alatt, a közös ülésben 
véglegesen eldöntendő kérdéseket. Ez elnökök, a kölni érse-
ken kivül, a trieri, miinsteri, paderborni, s a már nevezett 
főpásztorok. A trieri, ősi előjognál fogva, mindenkor első az 
érsek után. Mi az exemtusokat illeti, a hannoveri kormány leg-
főbb akadály benne, hogy az osnabrücki s hildesheimi püspö-
kök rendes összekötetésbe a rájok nézve külhoni érsekséggel 
nem hozathattak ; ezt a kormány politikai féltékenységből nem 
akarván tűrni. Döntő szavazattal a zsinatban csak a megyés 
püspökök birnak. 

— A boroszlói herczeg-püspök szerencsésen föllábadva 
súlyos, és hosszan tartó betegségéből, Berlinen keresztül vette 
út já t Kölnbe. Mielőtt azonban megyéjét elhagyná, a boroszlói 
egyetemnél két hi t tanárt , Dr. B a 11 z e r kanonokot, és Dr. 
B i 11 n e r t, megvonván tőlök a főpásztori engedélyt, tanitói 
hivatalukban felfüggesztett : az elsőt ugyan csak ideiglenesen, 
de az utóbbit, állítólag, végképen. 

— A ,N. Preuss. Zeit.' szerint, csupán az előbb nevezett 
tanár felfüggesztése alapszik hittani okokon, s vonatkozik az 
oktatásra; a másik személyes ügyekkel van kapcsolatban : némi 
összefüggést mégis az előzményekben, e lap sem von kétségbe. 
Baltzer tanár harmad izben jön már az egyházi tanítással 
összeütközésbe : előbb mint hermesianus, és Günther pártoló-
ja, most pedig az emberi trichotomiára vonatkozó tan miatt: 
mellynél fogva tudnillik a lélek és szellem (,Geist', és ,Seele') 
lényegileg megkülönböztetvék egymástól. Mindketten Romá-
ba kívánják ügyöket fölebbezni. A kath. hittani karban ez 
által történt zavar, és fönakadás mindenesetre sajnos, és a 
tanulók számát tetemesen csökkentő körülmény De ter-
mészetesen nem az a czél, hogy minél többen szivják be a 
hibás elveket, hanem hogy a kath. tan minél tisztábban adas-
sék elő. 

— A müncheni ,Volksbote' már régebben jelenté, hogy 
a beállott évnegyedben egy uj , kath. irányú lap jelenik meg 
Kölnben,,Kölnische Blätter' nevezet alatt ; melly talán az egy-
kori ,vermanteuífelt', vagyis az illy nevü porosz ministerium 
által elnyomott ,Deutsche Volkshalle' helyét pótolandja. 

FRANCZIAORSZÁG. Mennyire túlnyomó a kath. érzü-
letü franczia nép iránya az olaszországi ügyeket illetőleg, mi 
sem bizonyítja jobban, mint azon körülmény, hogy daczára a 
kormány rendelkezésére álló hatalmas eszközöknek, a hittelen 
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sajtó rágalmainak, a clerust faggató rendeletek- és gyűlöle-
tes eljárásoknak, M o r l o t bibornok-érsek, ki az április 19-
diki senatus-ülésben a sz.-szék jogait védte ugyan, de mégis 
legkevesebb erélyt tüntetet t ki beszédében, kényszerítve 
érezte magát , e tárgyra ujolag visszatérni, s a ,Moniteur' 
kormánylapban akkép nyilatkozni, miszerint : ,a közlött hiva-
talos tudósítás elolvasása u tán , u j o l a g csatlakozását nyilvá-
nítja azon szónokokhoz, kik a petitióknak a kormányhozi föl-
terjesztését sürgették' (mig a többség egyszerűen félretétetni 
akarta). „Dupin átalános ügyész beszédének elolvasása után"» 
mondja a bibornok-érsek, „melly a közzététetés által még na-
gyobb horderejűvé lett, sajnálnom kellett, hogy szavaim nem 
voltak még é r t h e t ő b b e k akkor, midőn ez előadás után szót 
emeltem. Ösztönözve érzem ennélfogva magamat, annak kije-
lentésére , hogy gondolatomban sem lehete t t , az e beszéd-
ben" (Dupioében) „uralgó szellemet, vagy a benne található 
felfogásokat helyeselni ; nevezetesen a püspöki rendeletek-, 
és köriratokra, a jan. 19-diki pápai körlevélre, az egyházi tár-
sulatok-, és ama viszonyok természetére nézve , mellyek által 
a pápák az egyházállamot illetőleg megkötvék. Ezen,és m i n -
d e n e g y é b k é r d é s e k r e n é z v e , mellyek jelenleg a 
vallási világot olly mélyen fölizgatják, s o h a s e m é r e z -
t e m m á s k é p , mint tiszteletreméltó társaim az episco-
patusban. Arról sem feledkezem meg, hogv ez érzelmek be-
vallására, mint a cardinalisi collegium tagja , még bensőbben 
köteleztetem En e nyilatkozatot szükségesnek Ítélem ; ne-
hogy valaki félreismerje azon érzelmeket, mellyek által min-
denkor lelkesittettem, és mellyekhez, Isten segitségével, min-
dig is hü maradandók." A kath. érzület országszerte tapasztal-
ható eme hatalmas nyilvánulásának tulaj donitjak mi egyedül 
ama fordulatot, mellyet a franczia kormány eljárása a pápa 
irányában vett , s melly a cultus-minister emlegetett lelépését 
teszi kilátásba: mint ki a püspöki kar irányában, a vallás pa-
rancsolta kegyeletről leginkább látszott megfeledkezni, mi-
dőn őket magas hivatásuk teljesítésében gátolni, s kötelessé-
gök betöltése miatt kérdőre vonni akarta. Jelenleg azonban 
e ministeri tilalmak már elavultakul nézhetők; a mennyiben sok 
püspökök épen nem tartózkodnak a pápai kiközösítő iratnak 
nyilvános kihirdetésétől. A vallásos mozgalom folytonosan nö-
vekszik az országban. A sz. atya részére az adományok 
mindenütt gyűjtetnek, és beszedésök megyénkint rendszere-
s í te t ik : most már a legtartózkodóbb püspökök sem mulaszt-
ják el, hiveiket az adakozásra fölhívni. 

— D u f f r i c h e - D e s g e n e 11 e S, a párisi győzedelmi 
Boldogasszonyról nevezett egyház (Notre-Dame-des-Victoires) 
világszerte ismeretes plébánosa, április 25-dikén, életének 
81-dik évében (miután a nevezett plébániában 30 esztendeig 
fáradhatlan buzgalommal művelte az Urnák egészen elhagya-
tot t és pusztulásnak indult szőllejét), az igazak halálával, 
hosszas betegeskedés után elhunyt. Mig a világ zajába me-
rü l t , es földi erdekeknek szolgáló lelkek, sokszor a legbor-
zasztóbb küzdelmek közt ragadtatnak ki az őket lebilincselt 
viszonyokból, az övé nyugodtan, és az örök jutalom édes re-
ményében szállott föl azon mennyei Atyának dicsősége felé, 
ki iránti szeretetének, a bűnösök megtéréseért könyörgő ima-

egylet alapításával, olly nagyszerű, s eredményeiben csudá-
latos bizonyítványát adta. Milliókat egyesitett ő az Isten or-
szága terjesztésének leghatalmasabb fegyvere, az imádság 
használatában : és ha Francziaország vallásos újjászületésé-
nek csudás történetét fogják egykor az utódok tanulmányozni, 
az ő müvének áldásos befolyását mindenesetre számitásba ve-
endik. Az általa alapitott egylet, tudvalevőleg, a Boldogs. 
Szűz sz. szivéről neveztetik; és fiók-egyletei az egész földke-
rekségen elszórvák. — A boldogult lelkipásztornak teste a ple-
bánia-templomban több napokig volt kiteritve ; s a vasárnap 
(apr. 29.) végbement temetésén, Morlot bibornok-érsekkel 
élén, az egész főváros lelkészkedő papsága jelen volt. A nép 
tiszteletében máris olly magasan álló, egyszerű pap emléke 
még inkább meg lőn dicsőittetve azon, császári rendelet által 
helyeselt, kivételes megkülönböztetés által, hogy teste a fő-
oltár alá temettetett ; mellyen az egykor még nagyobb dicső-
ségre szánt buzgó férfiú képét, hivei láthatni reménylik. 

— K e l l e r , a felső-rajnai kerület követje a franczia tör-
vényhozó testületben, ki más két követtársával a császárnak 
néhány hónap előtt a catholicismus és sz.-szék ügyében őszinte, 
s élő szóval adott előterjesztést t e t t , a ,pápai encyclica s gal-
licán egyház' felől igen jeles iratot tőn legújabban közzé ; 
mellynek végén szerző a sz. atyának, mint az Európát legna-
gyobb jótéteményekkel lekötelező Piusok (II., Y., VI. VII.) 
méltó utódjának, az encyclicáért lelkesült szavakban nyilvá-
nítja háláját. S e g u r n e k a pápára vonatkozó iratát pedig né-
metre is leforditották (,Der Papst. Eine Tagesfrage von Abbé 
S e g u r . Aus dem Französischen, Mainz, I860.'); mellyben 
többi között a pápai kormány rossz voltát hiresztelőknek egy 
buzgó protestáns vallomását adja szerző megfontolásul : „1848-
ban a scot prot. egyháznak egyik buzgó tagja, M. Ch. Mac.-Far-
lane, miután a pápai állani minden részeit beutazta, követ-
kező sorokat irta : ,Az, a mit mi itt, a pápai államokban láttunk, 
bizonyságot tet t arról, mikép IX. Pius pápa elődjei sem olly 
berozsdásultak, sem olly buták nem voltak, mint minőkül 
őket nekünk ábrázolni szeretnék ; és hogy XVI. Gergely, a 
mostani pápa közvetlen elődje, ki halálakor az országot p é l -
d á t l a n jóllétben hagyá há t r a , mi sem volt kevésbbé, mint 
rombolni szerető zsarnok." 

— A ,Patrie' maga is kénytelen volt a maconi,irgalmas 
szüzek' ellen közlött ama rágalmat visszahúzni, s alaptalannak 
nyilvánítani, mellynél fogva a nevezett város kórházába vitt bi-
zonyos nőt,ki állitólagprot. vallásra tért, akkép elkinoztak,hogy 
a betegnek még tagjait is kiíiczamitották : egyedül a végett, 
hogy őt az elhagyott kath. hitre visszatérni kényszeritsék ; mi-
ben (a vádat emelő prot. lelkész szerint) csakugyan czélt ér-
tek , s a meghalt nőt kath. szertartás szerint temettették el. 
A ,Patrie' most kinyilatkoztatja, mikép : „az idézett tények (!) 
minden legkisebb alapot nélkülöznek ; és sajnos, hogy köny-
nyelmüleg emeltetnek illy vádak olly szerzetesnők ellen, kik-
nek önfeláldozása, mérsékeltsége, s ajtatossága minden di-
cséreten fölül áll." — 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
E g y , a Pest-lipótvárosi templomban emeltetendő oltárra: B e n k e 

Gyula és Elemér, elemi-iskolai növendékek . . 10 fr t a. é. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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Az olasz kérdés. 
VII. 

Az igazságot és földieknél magasabb rendű ja-
vakat védőnek mindenkor el kellett arra szánva len-
nie, s el kell ma ís, és keilend örökké, hogy az azo-
kat vagy nem értők, vagy pedig gyűlölők seregétől 
félreértessék, gyanusittassék, üldöztessék. Némi kü-
lönbséget a fokozatban, egyedül az értelmi s erköl-
csi sülyedés nagyobb és átalánosabb volta szülhet. 
Mert odáig csakugyan nem minden korszak erkölcsi 
hévmérője szokott szállni, hogy az emberiség legna-
gyobb része előtt, évszázadok óta vallásos tisztelet-
ben tartott jogok védelmére fölállót., a demoralisált 
tömegek gúnyjának lehessen kitenni; s orgyilkoso-
kat küldve ki minden erélyesebb ellentállás leveré-
se* és megfélemlítésére, nyilvános lapokban merjen 
a tömlöczök fenekéről kiszabadult bün , az erényt 
tisztelők számára emelendő szégyenemlékre aláírást 
nyitni *)! Ezt csak a fölvilágosultságával olly igen 

*) Bármilly vonakodással viseltessünk is olly dolgok 
elhivése körül, mellyek az emberi-nem, és miveltségében leg-
messzebb előrehaladt század (!) örök gyalázatára szolgálnak : 
mégis azt találjuk végre, hogy napjainkban mit sem veszélyez-
tet az ember, ha mindazt nem csak lehetőnek tar t ja s hiszi, de 
föl is teszi, mint megtörténtet, mit a legmerészebb képzelődés 
őrültet , gonoszat, és elvetemültöt kigondolhat. ALamoriciére 
tábornok meggyilkolására Londonban te t t , és Parisban fölfe-
dezett intézkedések tehát valók ! „További nyomozásokból ki-
tűn t , irja a ,N. Preuss. Zeit.', hogy a turini forradalmi söpre-
dék két orgyilkost csakugyan kiküldött e czélra. Minek kö-
vetkeztében a francziák császárja megbizta követét Romában, 
hogy erről az ottani kormányt értesítse. Ez 24-én meg is tör-
tént ; mint ez a következő, Romában, ugyanazon napon kelt 
tudósitásból megtetszik : ,Lamoricière tábornok, ki minden 
becsületes ember rokonszenvét birja e g é s z Európában , még 
nagyobb népszerűségre tesz szert, mint a minőt remélni lehe-
tett. A piemonti forradalom legjobb uton van, a vitéz hadve-
zérnek óriási talapzatot állítani. Intézkedéseket tesz meggyil-
kolására! Mi ezt előre láttuk. Mai napon Grammont herczeg 

kérkedni szerető 19-dik század második felében le-
hetett megérni : valamint az ennél ítéletünk szerint 
még szomorúbb elvtelenség amaz átalánosságát is, 
mellynek következtében a banditák eme Philoso-
phiája nem csak nem idéz elő valami roppant vissza-
tetszést a divatos sajtóban ; hanem inkább a becsüle-
tesség, az erény, vallásos meggyőződésjogtisztelet az, 
melly folytonos gúnynak van a forradalom minden, 
még kevésbbé nyílt barátjai részéről is kitéve; minden 
rokonszenv, és mentség, sikert óhajtó kívánat és párt-
fogás, egyedül a jog és törvényesség ellenségeinek, a 
ker. hitet ostromló, s meggyőződéseket aláásó pártok 
számára levén föntartva, Az e szellemben irók és be-
szélők, működők és küzdők részére van minden ,nép-
szerűség, lefoglalva; mellyet minden, eddig leg ke-
gyeltebb egyéniség is azonnal eljátszik, mihelyt a 
törvényesség, a catholicismus, a sz.-szék és ennek 
jogai mellett mer fölszólalni. 

E napi bölcseség, a pillanatnyi dicsőség és hir 
emez osztogatója (mellynek csillogó fénye persze 
tartósabb nem lehet, mint az anyag, mellyből ké-
szíttetik, a változékony emberi szeszély, az érdek, és 
hazugság) Lamoricièret is száműzte a halhatatlanság 
Pantheonából. „Ak ö z v él e m én y n ek" mond a P. N. 
politikusa, „Francziaország úgyis nagyon megapadt 
számú politikai jellemeinek sorából újra egyet ki kell 
húznia" ; s fölteszi Napóleonról, hogy ő ,nem sajnál-
kozik', a tábornoktettén ; hanem „csak örül e határza-
ton,mertLamoricière ugy szólván saját kardjával szúr-
ja agyon a maga n é p s z e r ű s é g é t." S a mit egyszer 
(Fk.) megmond, az csalhatatlanul be is következik ; 
mint az időjósok jövendölése.... „Nem kelle soká 
várnunk e nézet megerősítésére", ugy mond. „Favre 
Gyula, a párisi ügyvédek egyik l e g h i r e s b i k e , 
a t i s z t a k e b l ű , és é k e s n y e l v ű republiká-

hivatalos jelentést tet t a romai kormánynak, hogy a tábornok 
élete ellen titkos tervek koholtatnak. Más részről az ,Unione' 
turini hirlap aláírást nyit egy, ,a tábornok számára eme-
lendő gyalázatemlék'-re (monumento d ' i n f a m i a per Lamo-
riciére). A tábornok körútja Umbriában és a határgrófságok-
ban folytonos ovatio. A népbe mindenütt reményt, bátorságot 
és bizodalmat, a hadseregbe pedig méltóságérzetet önt be." 
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nus", (mintha csak Rousseau püspököt hallanók a 
,Siècle'-ben dicsértetni Dupanloup rovására !) „a tör-
vényhozó testület minapi ülésében dörgő an a t h é -
ni á t mondott ki a hires tábornok fölött, kit , mint 
újkori Scipiót, ,Africanus' melléknév által tüntettek 
ki honfitársai. Tehát nem a bonapartismus valamelly 
uszály vivője, ki attól fél, hogy Lamoiicière ,in spe' 
hőstettei a császár dicsőségét elhomályosíthatnák", 
(de mikép is f é l h e t n e egy uszály vivő attól, ami-
nek ura ö r ü l ? ) „nem valami ,zsarnokszolga', nem 
az absolutismus istenitője kárhoztatja a ,szabadelvű', 
az ,alkotmányos' indulatu tábornokot, hanem, mi-
ként mondjuk,a leglángolóbb, l e g é r t e l m e s e b b " 
(bizonyosan tiz esztendővel legalább is ifjabb, mint 
Lamoriciére) „republikánusok egyike, kinek szava 
roppant sulylyal bir a franczia nemzet szabadelvű 
többsége előtt." 

Tehát Lamoriciére elvesztette jó nevét, el dicső-
ségét, az élet legfőbb (!) javát, el népszerűségét, és 
vele mindenét ! Favre Gyula kimondta rá az anathe-
mát (ez pedig minden esetre érvényesebb, mint melly 
a Vaticánról ,dörög' le); s nevét a közvélemény, e 
csalhatatlan igazságszolgáltatója a mivelt emberi-
ségnek , a politikai jellemek sorából kitörülte ! Va-
lóban mulatságos az illy ítéleteket, és nyomon t e l -
j e s e d é s b e menni szokott hírlapi jóslatokat, csak 
néhány hét után is újra elolvasni (mit azonban ter-
mészetesen az illy prófétákra hallgató ezerek közül 
egy is alig tesz). Mi a részint most idézett, részint 
már annakelőtte fölhozott sorokban foglalt állításo-
kat kellő világosságba helyezendők, máris azon ve-
szedelemben forgunk, hogy ollyasmit akarjunk meg-
czáfolni, mit azóta (pedig csak pár hete, hogy az 
ítélet a tábornokra, s általa védett ügyre kimonda-
tott) maguk az események is eléggé meghazudtoltak. 
Azóta sok és nagy fontosságú bizonyítványokat szol-
gáltatott a gyorsan haladó történet arra, miszerint 
létezik a világon egy , III. Napoleon hatalmát és po-
litikai belátását is fölülmúló szellemi erő, van olly 
erkölcsi tényező, mellyhez simulni, s a körülmények 
szerint eszélyesen alkalmazkodni, még a legkövet-
kezetesebbnek hitt politikai lángész is okosságnak 
tartja (ámbátor a legnagyobb következetesség, illy 
értelemben, ott találtatik épen, hol mindig az adott 
viszonyok használtatnak föl az önzés egyetlen czél-
jára). Azóta mindenki meggyőződhetett róla, hogy 
Napoleon császár f ö l ö t t é b b rosszul számított volna, 
ha Lamoriciére népszerűségét annak saját kardjával 
akarta volna agyonszuratni *); mivel az irántai rész-

*) A ,N. Preuss. Zeit.'-ból idézett fönebbi tudósítás sze-

vét csak most kezd igazán élénk és átalános lenni. 
Mig a napi dicsőség bálványai, Victor-Emanuel és 
Cavour ellen mindig fenyegetőbb hangokban tör ki 
a soha magát kielégítettnek nem valló pártok dühe : 
addig Lamoriciére, honfitársainak részéről tettleges 
bizonyítványait nyeri az őszinte tisztelet- és megbe-
csülésnek, melly még nejére is a legszívélyesebb 
örömnyilvánitás jelei közt terjesztetik ki *). 

A lelki szent gyakorlatok régente. 
(Gróf Csáki Francziska clarissa szűznek sajátkezűi eg irt imaköny véből ' ) . 

A z sz. E x e r c i t i u m n a k r ö u i d S u m m á b a n f o g h -
l a l t a t o t e g é s z R e n d i r ü l . 

Egy héttel az Exercitium elöt lassanként szoktasd el 
magadat az Emberek közzül, elmonduan minden Nap a sz. 

rint ugyanis „Lamoriciére tábornok. . . még nagyobb n é p -
s z e r ű s é g r e tőn szert , mint minőt várni l ehe te t t . . . kör-
út ja folytonos ovatio, stb." Sőt a levelező elég vakmerő, (Fk.) 
jóslatának daczára azt mondani, mikép a vitéz tábornok „min-
den becsületes ember rokonszeuvét birja egész Európában." 
Hogy e rokonszenv a legújabb merény híre által, a valóban 
becsületes emberek közt még növekedni is fog, annál inkább 
hiszszük, mivel a hadvezér ez alkalommal is igen szép jelét 
adta vallásos érzelme-, és Istenben helyezett bizodalmának, 
midőn az őt fenyegető veszedelemről értesíttetve azt mondá : 
„Legyen , a mint Isten akarja ! Különben a mit ő véd , az jól 
meg van védve." A ki hiszi, hogy igazságos ügyért harczolva, 
Istennek tetsző eszköz a végczélra : az nyugodtan várja be, 
akármint rendelkezik róla a terveit legbölcsebben intéző 
mennyei jóság. 

*) „Lyonból irják" (A. Alig. Z. Nr. 123.), „hogy Lamo-
riciére tábornok neje ott fényes megtiszteltetések tárgya 
volt" (azóta Romába érkezett ; és ő szentsége által nem ki-
sebb kitüntetéssel fogadtatott). „A szálloda, hol lakott, zász-
lók- és virágokkal volt fölékesítve ; a legelőkelőbb urak és 
hölgyek seregeltek minden felől össze, hogy férjének lova-
gias határozata miatt szerencsét kívánjanak neki; s a szálloda 
előtt nagy számmal összegyűlt néptömeg, nyilvános jelét adta, 
milly á t a l á n o s Francziaországban is a pápai seregek hősies 
vezére iránti részvét." (De persze mit használ mindez, ha 
egy Favre Gryula ,dörgő anathemája', meg az ,Unione' infa-
miája kisérik őt tövises pályáján ?) 

1) Ez igen érdekes , 16-rétü , bőrkötésű, arany szegélylyel ellá-
tott, és elég csinosan i r t imakönyvnek , melly az érsekújvári sz. feren-
ciek könyvtárában őriztetik,egész czime ez: „Venerabilis Matris Fran-
ciscae Csáki Natae Comitissae, Ordinis S. Matris Clarae Conventus Po-
soniensis Sanetimonialium Clarissaruin quondam Abbatissae Manuale 
propria manu scriptum." Igen becses, és magát e kiválólag m a g y a r 
apáczarendet is sok tekintetben jellemző imákat és jegyzeteket ta r ta l -
maz. A szerzőné 1625. évben, 24 éves korában, a pozsonyi clarissák közé 
lépett Francziska név alatt (eredeti keresztneve A n n a levén); és meg-
hal t 1673. febr. 1. (L. Nagy Iván, Magyarország családai. III. 78. 1.). 
Eléfordul egy Eva Francisca Csáky clarissa, 1669—1729 években is : 
de ez nem lehet ez imakönyv irónéja ; mert ő Budán mint clarissa feje-
delemasszony halt meg (1. N a g y Iván. u. o. 83. 1.) ; s igy imakönyve a 
sz.-ferenczieknek , kik csak a pozsonyi clarissáknak voltak gyóntatói, 
aligha került volna birtokába. Maga az irás is az előbbi mellett 
tanusit. 
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Lélek Isten Offlciumiat, hogy sz. Malasztyáual elmédet megh-
uilágosicsa, harmad Nap pedigh az Exercitium elöt rendelly 
hét hellyeket a magad aitatossaga szerént Krisztus hétszer 
ualo uérontássának emlekezetire és latogas megh azon hét 
hellyeket, elmonduan azokat az Imátságokat, mellyek a Mirha 
szedő könyvben uadnalc, és igy a Krisztus szent uérének för-
döjében iggen szépen mosogas megh Lelkedet a Mennyei Vő-
legény eleiben. 

Azután ualo Nap megint hét oltárt látogas a B. szűz 
Maria hét fáidalminak Emlekezetire, elmonduán az ahoz ualo 
Imátságokat, kéried a B. szüzet, segicsen megh sz. igyeke-
zetedben 

Az Exercitium elöt ualo Nap szünnyél megh minden-
nemű külső foghlalatossághtul, nem külömben mint ha az 
Istennek ítélő széki eleiben készülnél és látogas megh három 
oltárt aitatosságod szerént, monduán mindenik oltárnál egy 
Te Deum Laudamust a minden szentek oratiojaual edgyütt, 
kéried az egész Mennyei szenteket, hogy bűneid rutságiért 
meg ne utályanak ; hanem essedezzenek éretted az Isten szi-
nye elöt, hogy életedet megh iobbithassad. 

Illyen modon azért elkészituén Lelkedet a Mennyei 
Vőlegény eleiben, indully el a Szent Háromságh Isten Neué-
ben szerencséssen, gondold megh, melly nagy öröm uagion 
mostan menjorszagliban, melly nagy uigassággal Aldgyák az 
Istent az te hozzád mutatót Grát iakért , ellemben pedigh, 
melly iggen dul fui Ordit a Pokolbeli seregh, hogy téged io 
szándékodtul el nem uonihatnak. Te is azért Krisztusnak Je-
gyesse, uégy bátor sziuet és ne keduetlenül ; hanem vigh 
szivei kezdgyed Lelki utazássodat, mondgyad sziuedben az 
királly Profetáual : si Consistant aduersum me castra, non 
timebit cor meum; és ismét mondgyad : Aperite mihi Portas 
Justiae (igy) et ingresus in eas Coniitebor Domino. 

Az Exercitiumnak első oráia éyel 12 orán kezdetik; mi-
uel az első oráia a Napnak ; mind azáltal már azelöt ualo estue 
mindgiárt csendességlire adgyad magadat, ugy, hogy Áldo-
más után kiiöuén az Chorusból, meny az Mater Abbatissá-
hoz és tölle áldást uéuén, mindgyárt kezd el a Silentiumot, 
senkiuel szükségh kiuül nem szóluán, az Czelládban uagy az 
Chorusban aitatos Imátságok által aiánllyad magadat és kö-
uetkezendő Napiaidat a Jesus Maria Joseplinek és minden sz. 
Patronussidnak, segitseget kéruén io szándékodnak üduössé-
gessen ualo uéghez uitelére és életed meg iobbitássára ; azután 
valami egy fertálly óráigh olvas Lelky hasznodra ualo köny-
uet ; de leghiob lészen , ha a kristus kinszenvedéssérül foglisz 
oluasni, hogy egész eiczaka elmédben maraduán, buzgóbban 
elmélkedhessél azután arrul , a mint hogy ugyan eiczaka min-
denkor csak a Kristus keserues kinszenuedéssérül légyen az 
elmélkedés; eluégezuén azért röuid oluassásodat, aiánllyad ma-
gadat a kristus sebeiben s a B. szűz oltalmában és az Edes 
őrző angyalod gondviselésében, mondgy egy bulcsus Imátsá-
got, fekügyel le a Jesus Nevében és egyesicsed aluuássodat 
a kristusnak ez földön iártában ualó aluuássáual, gondold 
megh, melly keués álmot engedet az eő sz. Testének, az is 
iusson eszedben, miképpen az sz. Angyalok Mennyben min-
den álom nélkül szüntelenül dicsirik az Istent ; kéried azért 
őket és minden sz. Patronussidat, főképpen az őrző Angyalo-
dat , hogy a mégh te nyukszol, dicsiriék addigh hellyeted az 
Istent, kéried arra is sz. Angyalodat, őrizze meg első regeli 

gondolatodat, hogy aszt a Sátán el ne lophassa ; illyen for-
mán azért el uégezuén egészen minden estuéli Imátságidat s 
Deuotióidat, Nyugodial 12 oráigh. (Vége köv.) Knauz Nándor. 

U t a z á s i v á z l a t o k . 
III. 

Augustus 7-én. A város lakóinak nagy része protestáns. 
A székes-templom előbb (tudnillik a franczia forradalom előtt), 
jeles, sz Benedek-rendü, fejedelmi apátságnak volt temploma. 
A fejedelmi apát korában (1798.) a város nem volt püspöki. 
Annak megszűntével, a churi püspökséggel egyesittetett. 
1823-tól külön apostoli-helyettest nyert. Ezen apostoli-helyet-
tesség 1846-ban rendes püspöki székké lőn változtatva. Jelen-
leg méltóságos Mihrer a főpásztor ; ki gyengélkedő aggkora 
daczára, erélyesen vezeti a kormányt. A székes-templom, 
mint az apátság temploma, 1314-ben megégett: de ismét, és 
pedig jelesen helyreállíttatott. Jelenleg, noha régi ékességé-
ből sokat vesztett , egykori nagyszerűségének szembetűnő je-
leit mutatja. Magas ivei, nagy orgonája, magasztos terjedelme, 
a főoltár emelkedett állása, jó benyomást tesznek. Tiszteltet-
nek benne nagyobb ereklyékül sz. Othmár teste, és sz. Gallus 
karcsontja : a többi sz. ereklye a reformatio korában porrá 
égettetett 3). A seminarium a kezdemény állapotában van. 
Egyetlen elöljárója van : de az jeles egy ur. A mélt. püspöknek 
nagy bizodalmával él ez igazgató, és minden. Persze dolga 
sem éktelen sok ; mert a tanfolyam egyetlen évből áll , és a 
növendékek száma sem haladja meg a tizet. A hittan tár-
gyait vagy Tübingában (Wűrtembergben), vagy Eichstädtben 
(Bajorhonban), vagy Freiburgban, a badeni nagyherczegség-
beu végzik. A gyermek-seminariumra most van a gond for-
dítva. Ez évben egy kezdő osztályt inditottak meg : igy akar-
nak tovább haladni évenkint fölebb egygyel. Volt itt egy böl-
csészeti folyam is, önkényt vállalkozó egyháziak által alakitva : 
közöttük a mostani püspöki-helyettes (müveiről ismeretes) 
Dr. Krühe adta elő a bölcsélkedési tant ; de a canton-kormány 
a dologba keveredett : azért felhagytak vele. A st.-galleni me-
gyében van 103 parochia, és 160 pap ; kik közt alig találko-
zik három selejtes. A nép igazán ragaszkodik hitéhez ; a pol-
gárság nagy része protestáns : főleg városokban. Igy magá-
ban St.-Gallenben s), melly mintegy 13,000 lakost számlál, a 
katholikus igen kevés. A cantonban két harmad-rész prote-
stáns ; egy harmad-rész katholikus. 1855-től kezdve, a város-
ban közös (paritatis) gymnasium, és mesterképző ikola állítta-
to t t ; épen azért a jó katholikus szülők világért sem küldik ide 
fiaikat, hanem vagy Feldkirchbe, a jezuitákhoz, vagy Maria-
Einsiedelnbe, a benedekiek gondja alá. A jó freiburgi érsek 
épen tegnap ment itt által, Feldkirchen- és Churban látoga-
tásokat teendő ; irását a vidéki misézők könyvében erőteljes-
nek láttuk. Már. St.-Gallenben nagyon elment Schweiztól, az 
eddig sem sok kedvem : mégis engedtem a becsületes Oehler 

' ) Gondoltam , csak a tüzes hugonották voltak illy vadságra 
képesek : de biz az másutt is megtör tént , liol a türelem-vallásfeleke-
zet túlnyomó lett. 

2) A város , és vele a canton , sz. Gallustól vette nevét ; ki sz. 
Columbánnal fordult erre ; s ettől elhagyatva , i t t maradt. Az akkori 
őserdőket kezdte irtani : lassankint lakható gunyhóka t , később háza-
kat rakott ; itt-ott czellákat állitott (illyen czellától veszi eredetét Ap-
penzell (Abbatis cella) , most különvált canton is ; és e dologban az ál-
tala megszeliditett medvék is némi szolgálatára voltak : mint a népha-
gyományt , a két cantonnak (St.-Gallen és Appenzell) medve-képpel 
ékesített czimere is tanusitja. 
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püspöki titoknok útbaigazításának, ki czélomhoz lebető leg-
rövidebb vonalban kijelölte az összefoglalható legérdekesebb 
helyek lajstromát. Indultunk tehát Chur felé ! 

Augustus 8-án. St.-Gallenből Churba menvén, a vaspá-
lyán előbb Rorschachba kell visszatérni : innen egyenes vo-
nalban részint a bodeni tó mellett, részint a Rajna völgyében, 
részint magasló hegyek közt halad a gőzkocsi Ragaz, Sargans 
mellett Churba. E püspöki város lakossága 4000 ; kik közt a 
katholikusok 1500-at tesznek. Maga a graubündteni canton, 
mellyhez Chur tartozik, 89,000 lelket számlál, kiknek két 
ötödrésze katholikus, három protestáns J). A város fekvése 
igen nagyszerű. Fölötte az óriási Calanda nevü hegy , alatta 
a kis Plessur folyócska, előtte, nyugot-északra, messze terülő 
szűk völgy. A város építését a 4-dik századba teszik; noha 
már előbb is , a romaiak korában, voltak itt vár-erősségek ál-
lítva. A Calanda lábán nyugvó város koronáját a székes-temp-
lom , püspöki lak, seminarium, és káptalani lakások képezik. 
A székes-templomban látható oszlopokról vélik, miszerint e 
templom építésekor (770) valamelly bálvány-templom marad-
ványai is építkezési anyagul használtattak. A bemenetnél lát-
hatni a négy evangelista szobrát, mellyek a 4-dik századból 
származó oroszlán-fejeken állnak. A helybeli mélt. püspök ur 
(Gasparus von Karl ab Hohenbalken) előbb helybeli növeldei 
igazgató volt 1845-ig. Mélt. H a l l e r u r , kit mint fölszentelt 
püspököt volt szerencsénk tisztelhetni, az időtől már az örök-
kévalóságba költözött. A főtemplomot ma, mint vasárnap, 
megtömve találtuk. A plebánosi tisztet benne P. Theodosius, 
egy-két társával végzi, kik a templomhoz csatolt capucinus 
czellákban töltik csendes napjaikat. A főoltár magasra emel-
kedik : alatta szinte isteni-tisztelet tartatik. I t t a hideg kövek 
és igénytelen fal közt találod fel a sz. Fidelis í ) hamvait rejtő 
helyet , kinek fejcsontja Feldkirchenben tartatik. Lelkedben 
végigvonul előtted e vértanú életének képe, s önkénytelenül bi-
zonyos sóhajt küldesz a lelkek pásztorához : miszerint vajha itt 
is lenne egy akol, és egy pásztor ! Vannak a sekrestyében 
egyéb érdekes sz. ereklyék is. Vasár- és ünnepnapokon reg-
geli oktatás szokott lenni ; fél 9-re van a második predikáczio ; 
délután keresztény tanítás; estve olvasó, és predikáczio. A te-
mető a templom körül látható. Menjünk a seminariumba. Ezt 
régi időből sz. Lucius zárdájának hívják. Különös a temploma: 
három különböző magasságra oszlik. Alul vannak a hivek ; 
középre esik a szentély : melly fölött a főoltár megett van a 
növendékek házi kápolnája, csak képekkel ellátott deszkafal-
lal elzárva , s bizonyos ünnepélyek alkalmával a deszkafalak 
felnyitása által a templommal összekötve. I t t esténkint 8 óra-
kor rózsafüzérre jönnek össze a hivek. Mi után a növendékek 

' ) Religio dolgában illy forma az a rány: hét cantonban csak 
katholikus lakik, ugy mint Uri , Schwyz , Unterwalden, Luzern, Zug, 
Tessin és Wallis cantonokban. Három más cantonban: Solothurn-, 
Freiburg-, és St.-Gallenben a katholikusok többséget képeznek. Egé-
szen prot. cantonok nincsenek : de a protestánsok képezik a többséget 
Bündten, Glarus, Thurgau, Zürich, Schaffhausen, Aargau, Basel, Bern, 
Neuenburg, Genf , Waadt és Appenzell cantonokban. Anabaptisták 
Genf- és Bernben falálhatók. A zsidókat összesen 3,150-re tehetni ; kik 
leginkább Aargau-, Bern- és Waadtban telepedtek le. (Geographie 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, von Dr. A. Cassian. Chur, 
1857. 43. 1.) 

2) Breviárium Romanum. P. venia. Edit. Hudens, p 658. ,Vies 
des saints. Lille, 1856.' mart. 24. 

betett falakkal folytatják a maguk estveli imájokat. Fölkelés fél 
5-re történik, mit Szentségimádás, félórai elmélkedés, sz. mise 
követ. Nyolcz órától 12-ig előadás tartatik ollyformán, misze-
rint az, kinek a folyó óra nem köteles tárgya, addig szobá-
jában tanul. I t t ugyanis nem a mi rendszerünk, hanem a fran-
czia s olasz divatos annyiból, hogy egy tantárgy, például az 
erkölcstan, vagy sz.-irásmagyarázat több évekre szakad. Ren-
desen három évet kívánnak meg Theologiára a növendékek-
től; és pedig első évben kötelezik őket az erkölcstan-, hittan-, 
és történelemre ; másodikban erkölcstan-, hittan-, és sz.-irás-
magyarázatra ; harmadikban hittan-, pásztori tudomány-, és 
jogtanra. Használják Guryt , Perronét , Alzogot. Hittant hall-
gató 20 szokott lenni. A kisebb seminarium növendékei az 
épület külön felekezetében laknak, szám szerint negyvenen. 
Ezeknek közös tanteremök, a hittant hallgatóknak külön szo-
báik vannak. A növendékek (olasz-franczia módra) fizetnek 
fejenkint 400 frankot, maguk, vagy jól tevőik által. A fölszen-
telés gyakran a patrimonium czimére történik. Az év elején 
nyolcz, a sz. rendek előtt tiz napi lelki-gyakorlat tartatik. A 
jelen igazgató (ft. Villi) ur, 1835-ben tért vissza a romai Ger-
manico-Hungaricumból; azon időtől mint tanár , és 1845-től 
egyszersmind mint igazgató működik. Kívüle van az aligaz-
gató, és három tanár. A házi rend szerint déli 12, és esti 6 
órakor van az étkezés , melly alatt olvasmány tartatik. A far-
sangot végző napokon abban áll a mulatság, hogy szavalatok 
mondatnak. A ház fekvése igen kellemes : a legmagasabb épü-
let a városban; kertje a hegyre emelkedik, hol az éles levegő, 
s emelkedő ut a testmozgást igen elősegítik. Különben a böl-
cselkedési pályát Feldkirchenben végzik az ide való növen-
dékek. — Miután itt vagyunk, menjünk le az irgalmas szüzek 
szállásához is, mellyben több magyarországi főpap tisztes 
arczképével találkozunk, mellyeket hála fejében tartanak a 
tőlölc segített szegény, de buzgó szerzetesnők. A ház tele van 
szobákkal, mellyekben beteg férfiak , nők, gyermekek , árva 
csecsemők ápoltatnak. Novitiatusuk Schwyz mellett van. — S 
most induljunk Maria-Einsiedeln felé. 

A vaspályán Sargansig mehetünk. I t t csinos kis temp-
lom áll, halottak sirjai közt. A plébános életre való ur; 1,150 
liive van. Kérdeztem tőle, hogy mi oka annak, miszerint e 
délután több széles jó kedvű embert láttam az u ton? Azt fe-
lelte, hogy e tájék bortermő. Innét tovább postakocsin ér-
tünk Wallenstadtba, melly a hasonnevű tó végénél fekszik. 
A wallenstadti tavon egy jó óra alatt gőzhajón elérünk a má-
sik végén fekvő Wesen nevü mezővároskába. A tó nagyszerű, 
noha keskeny; de óriási sziklák közé szorulva, majdnem le-
verő komolysággal h a t , főleg estve, az utasra. 

Augustus 9-én. Wesenben a cisterci rendű nő-szerzetes 
zárdatemplomban mondtam a sz. misét. Itt esperes működik. 
A táj elég kies. A wallenstadti tavat a zürichi tóval egy csa-
tornya köti össze, mellyen közönséges hajókon történik a 
Schmesichonba való szállítás. E hajókázásban három, a na-
pokban lfaller ő méltósága által fölszentelt fiatal churi pap-
pal találkozánk ; kik papi ruhában, illő szerénységgel folytat-
ták haza felé (az első sz. misére) utjokat. Schmesichonban a 
Zürichtón járó gőzösre szállottunk ; annak szolgálatával él-
vén az altendoríi állomásig , hol (a weseni esperestől kapott 
utasítás szerint) partra szállva, gyalog indultunk a magas 
Ezel csucsának ; mellynek túlsó oldalán fekvő Maria-Einsie-
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delnbe, e vonalban, ez a legrövidebb ut. A delet alig megha-
ladó nap eléggé éreztette velünk hatalmát, mig egy alten-
dorfi kalauz vezetése mellett mi csak haladtunk a szenvedés 
állomásaival ékitett, különben igen egyszerű uton. Helylyel-
helylyel visszatekintvén, a zürichi tónak szép vizére, s a 
partján fekvő némelly helységekre esett szemünk. Jó két 
órai felmászás u tán , elértük az Ezel csúcsán sz. Meinrad 
templomát; honnan már a túlsó oldalon a kedves Maria-
Einsiedeln is látható. Innen az ut alkalmas, és egy ked-
ves gondolat segíti a különben fáradozó utas lépteit : mert 
olly helyhez közeledik a vándor, hol ezerek nyertek kü-
lönféle terlieikben enyhülést. Midőn a mezővárosba beér 
az utas , ha hite van , első gondja: hogy a sz. szűz kegyes 
képe előtt boruljon le , szegény lelke számára kegyelmeket 
esdendő. Milly egyforma szent együttérzésre talál a katholi-
kus vándor ! A sz. Szűz iránti ragaszkodás minden kegyeletes 
helyen, a Bold. Szűznek illy képe köré gyűjti a híveket ; kik 
messze vidékekről, az egy hit horderejénél fogva, az egy sze-
retet szárnyain , a kedves Szűz tiszteletére gyermeki szívvel 
sietnek. Milly sok lelki fájdalomnak kellett ott megszűnnie, 
milly sok égő kívánságnak teljesülnie, milly sok kegyelemnek 
nyeretnie , hol a hivek és tisztelők serege télen-nyáron meg 
nem fogy ; hol a ki egyszer megfordult, szent telhetetlenség-
gel újra visszavágyódik ! A hit erején térdre borul az ember; 
s mielőtt gyertyát fogna kezébe, a Mária szobrának alakját 
közelebbről megnézendő, vagy az arczvonásokat rajta kémle-
lendő, m á r a hit világot gyújtott a lélekben, melly az égő 
lámpásokban a kegyelem szentélyére ismer, s a kérdéshez és 
hálához fog előbb, hogy sem a kiváncsiság hideg kérdéseire 
figyelne. — Üdvözlégy Mária! Istennek sz. anyja! kit a világ 
minden részében , csudaszavával tiszteletben tartatni paran-
csol a mennyei Atya ; kit a hivek milliói fiúi bizodalommal 
édes anyjoknak hivnak ! A sz. szobornál tett hódolatunk után 
a benedek-rendüek ajtaján zörgeténk, és szivességökből nálok 
jó éjet töltöttünk. 

Augustus 10-én. Menjünk tehát a kedves templomba. 
Felső része jelenleg festetett. A festmények alapjául jellemző 
események voltak a sz. könyvekből véve. A fő eszme az em-
beri-nem megesése, különféle vétkek alkalmával : más részről 
pedig a remény az emberi-nem megváltására czélozó intézke-
désekben. Amoda tartozik Ádám- és Sodorna vétke; a vizözön. 
Erre vonatkozik Ábrahám, Melchisedech, Krisztus. A fő kép : 
Assumta. A templom hajójának elején áll azon kis kápolna, és 
benne a csudálatos szobor, melly itt még sz. Meinrad korából, 
a tisztelet főtárgya. E hely égő lámpákkal éjjel-nappal ellátva, 
szüntelen tiszteltetik, és évenkint 150,000 zarándok által lá-
togattatik. A hozzácsatolt, sz.-benedek-rendü épület igen ér-
dekes. Benne lakik a fejedelmi apát, a rendnek több érdemes 
tagjaival : van itt convictus, és gymnasiumi folyam ; sőt a Philo-
sophia és Theologia is taníttatik. Mi a szerzetesek napi rendét 
illeti, már fél 4-re fölkelnek ; 4-től 5-ig a Matutinumot és 
Laudes-t végezik ; 5-től fél 6-ig elmélkedést tartanak ; 6 óra-
kor van az énekes convent-mise , 7 órakor a Prima s Tertia : 
mire másik énekes sz. mise ; 8 órakor vannak az előadási 
órák. Néhány perczczel 11 óra előtt részletes lelkismeret-
vizsgálás ; 11-kor ebéd : melly alatt mindenkor olvasás tartatik 
(jelenleg Wisemann bibornok, 4 pápáról irt müve). Ebéd után 
Szentséglátogatás. Délután előadások: mi közben a vesperák ; 

fél 6-ra vacsora ; 7 órakor esti ima ; elmélkedési pontok kije-
lölése ; sz. olvasó; 8-kor a lefekvés. Növendék-szerzetes 10 
szokott lenni, a Theologia különböző éveire felosztva. Föl-
szentelt szerzetes mintegy 40 van ; kik közül többen lelki-
pásztori hivatallal vannak ellátva. Azonban Schweizra nézve 
nem csak ez az anyakolostor : a sz.-benedekrendüeknek más-
hol is van önálló intézetök, mint Rainauban.. . A szün-
napokat a növendékek a pfeffikoni tó mellett, kellemes 
környékü nyaralójokon töltik : csütörtökön viszszatérnek Ein-
siedelnbe, s hétfőn kimennek. E szünnapi időszakban a 
napi ajtatossági rendet teljesen megtart ják; kivéve, hogy 
szoros tanulásra nem köteleztetnek : mindazáltal ismételnek 
bizonyos tárgyakat. A ki köztök egyszer már a szerzete-
si fogadalmakat leteszi, az többé huzamosb időre szülői-
uek házába haza nem bocsáttatik. Iskolai év alatt hetenkint 
két rendes séta tartatik. Maguk a rendnek fölszentelt papjai 
is csak bejelentés után mentek a meghatározottnál többszöri 
sétára. A tanárok tanítványaikkal mennek ki. Egyébiránt van 
alkalmas házi kert a szerzet tagjainak számára: valamint já-
tékhely is az ifjak részére. A főgymnasium, melly a házban, 
és a rend vezetése alatt áll, 8 évi tanfolyamra oszlik. Két év 
a deák nyelvtanra (Grrammatica) •, kettő a szókötésre (Synta-
xis); kettő ékesszólásra (Rhetorica) ; szintannyi a bölcselkedési 
(Philosophia) tanulmányra van szánva. Az intézetben száz 
tanuló ifjú lakik ; kik két tanteremre oszlanak : egyikben a 4 
felső osztály, másikban az alsóbb osztályok növendékei van-
nak. E tantermekkel közvetlen összeköttetésben áll az illető 
tanulmányi felügyelő szobája. A hálótermek különválasztott 
czellákból állnak : közös mosdó eszközökkel ellátva. A fölkelés 
három negyed 5-re van kiszabva. A reggeli imádságot lelki 
olvasmány, tanulmány, és sz. mise követi. Az évi fizetés csak 
300 frankra rug. Délben három, este rendes két ételt kapnak. 
Reggelire a leves, és tejes kávé felváltva adatnak. Taníttat-
nak zenére , olasz, franczia, s angol nyelvre. A növendékek 
közt a boldogs. sz. Szűz tiszteletére fönálló társulat (congre-
gatio) minden növendéket nagyobb ájtatosságra buzdit; a két 
kezdő osztályból csak jelöltek (candidati) vannak. Az iskolák, 
fölszerelésöket tekintve, jó karban állnak. Az étteremben 
minden étkezés alkalmával olvasás történik. Az intézeten ki-
vül lakó iskolás ifjak (externi), bent az intézetben czélszerü 
könyvtárral vannak ellátva; mellyből az ő felügyelőjök (prae-
fectus externorum) minden második hétben ad ki nekik olva-
sásra alkalmas könyveket. Van zeneiskola, és természeti tü-
nemények előállítására szánt terem (Musaeum physicum). A 
rend könyvtára nagyszerű. Alig lehet érintés nélkül hagyni 
Benzinger Károly és Miklós jeles intézetöket, kik nevezetes 
áldozattal és buzgó törekvéssel igyekeznek a könyvnyomta-
tás , képnyomás, könyvkötés, és egyéb vállalatok által az iro-
dalomnak lelki építésre szánt ágát előmozditani. Náluk több-
rendű imakönyvek, csinos képek, és más épületes dolgok ju-
tányosán megszerezhetők. Kubinszky Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 9-én. A pesti kegyes-rendi ház tagjai ke-

seredett szívvel jelentik hőn szeretett kiérdemült kormányzó-
joknak, főtiszt, s tudós N a g y Péternek gyászos halálát; ki 
munkás életének 71-dik évében, folyó hó 8-dik napján, esti 8 
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órakor, rögtöni agyszélhüdés következtében az Urban elszen-
derült. Hült tetemei f. hó 10-kén délutáni 5 órakor, a belvá-
rosi plébániai sírboltban fognak örök nyugalomra tétetni. Az 
engesztelő sz. mise-áldozat pedig f. hó 11-kén, reggeli 9 óra-
kor fog a kegyes-rendiek kápolnájában a Mindenhatónak be-
mutattatni. A béke angyala virraszszon hamvai fölött ! 

— Az ágostai ,Allgemeine Zeitung' a magyar nemzetiség 
és clerus ellen elkövetett számtalan, általunk is nem egyszer 
megrótt vétségeit azzal akarja talán helyrehozni, hogy a kath. 
clerust olly gyanús dicséretben részesíti, melly ellen minden, 
hivatásának öntudatával biró papnak tiltakoznia kell. Mi leg-
alább ezt teszszük részünkről, a 126-dik számába igtatott ama 
sorainak olvasása után, mellyekben a honi clerusról azt állítja, 
mikép ennek „az feladata, hogy előbb magyar, és csak azután 
katholikus legyen." Ez (mellőzve a szinleges dicséretben rejlő 
nagy vádat), értelem nélküli beszéd : mert ama ,clerus', melly-
ről szó van, m i n t clerus, csak katholikusságának ereje által, 
és föltevése mellett létezik ; ugy hogy nem képzelhetni egy 
pillanatig is kath. papot , ki, m i n t i l l y e n , ,előbb' valami 
más, és nem kath. pap lehessen. — A kettő (honfias érzelem és 
kath. papság), nem egymásra sorban következő s talán egy-
mást kizáró, hanem együtt megférő, egymásba olvadó minő-
ség. Ha pedig azon értelemben vétetnek e szók, hogy mellyik 
minőségnek tulajdonit valaki nagyobb becset: ugy az egész, 
gróf Zay ismeretes mondatával lesz egyértelmű, s azzal 
egyenlő becscsel is birand. 

SZKICZÓ, április 30-án. Mi sem hat megrendítőbben 
kedélyünkre, mint midőn jeleseink sorából vesztünk egyet, 
és fogyni látjuk Krisztus hü harczosainak számát. Minél kö-
zelebb állt szivünkhez az, kinek gyászravatalát könyes szem-
mel álljuk körül, minél dicsőbb remények szállnak vele sirba, 
annál inkább bánkódunk és kesergünk veszteségünk fölött. 
Szkiczó Bars megye magas hegyei közt fekvő kisded helység, 
és Esztergom főmegyének a nyitrai s beszterczebányai püspöki 
megyékkel határos plébániája, szerencsés volt nt. O r g o n á s 
Antalban, mult évi septemberben egy lángbuzgalmu, közsze-
retetü lelkipásztort nyerni. E hely csak 1809 óta plébánia, s 
olly iskola, hol az önmegtagadást minden tekintetben gyako-
rolhatni, és Isten dicsőségét önzéstelenül előmozdítani jó al-
kalom nyílik. Ki sem lehetett alkalmasabb a szkiczóiak kissé 
elvadult sziveit szelídíteni, s őket Krisztus igájának szives 
elviselésére rábírni, mint e fiatal lelkész ; kiben a fiatal korral 
páratlan buzgalom, és a legszebb lelki tehetségekkel szere-
tetre méltó nemes jellem, sziveket megnyerő nyájasság, és 
a legfeddhetlenebb élet voltak kapcsolatban. Sikerült is neki, 
pár hónap alatt híveinek szeretetét és bizodalmát a legna-
gyobb mértékben megnyerni. A helységnek Surányban lakó 
nagymélt. földes-urasága, herczeg Odeschalchi család is fölöt-
tébb kegyeié ; s ezt kitűnő módon bizonyitá, midőn (ámbátor 
nem gyakorolja Szkiczón a kegyuraságot, és a nélkül hogy erre 
fölkéretett volna,) főtisztjét oda utasitá, hogy a mennyiben a 
szkiczói plébánia jövedelme a normális 300 p.frt congruán 
alul van, a hiányzó összeg, mi egy évben 70 p ftot tesz, a je-
lenlegi lelkésznek az uradalmi pénztárból pótoltassék. A ple-
bánia-templom egy szép tornyos épület, de belül túlságosan 
egyszerű. Ezt is kegyes pártfogása alá kezdé venni a tisztelt 
család : az oltár illőbb fölszerelésére többnemü darabokat kül-
de , azon hozzáadással, hogy a lelkész a még szükségeseket 

jelölné ki. Azon fölül, hogy a templom belseje túlságos egy-
szerűségéből kivetkőztessék, 100 p. forintot utalványozott 
annak beldiszesitésére. Minden kilátás megvolt, hogy e plé-
bánia állapota erkölcsileg és anyagilag gyökeres javuláson fog 
átmenni, midőn mind e szép reményeknek véget vetett a kora 
halál. A szkiczói plébánia a milly szegény, olly terhes : a he-
gyekben több órányira feküsznek szétszórva a hozzá tartozó 
huták és tanyák ; hova gyalog kell menni, a betegeket ellátni. 
A mult martius végén beteghez hivatott a buzgó lelkész, a két 
órányira fekvő üveghutába ; s nem is késett azonnal útra kel-
ni : ámbátor hullott az eső, és a lábai alatt süppedező hó két-
szeresen fárasztóvá tette az utat. Délután átázva s ellankadva 
haza érvén, a már rá várakozó számos gyónókat a különben 
is nedves templomban kihallgatta. Ennek meghűlés lőn gyá-
szos következménye ; s a beteg állapota mindinkább rosszabbra 
fordult Nagy-csütörtök óta borzasztó kinokat szenvedett ; 
mellyeket a legnagyobb resignatióval t ü r t , a nélkül hogy aj-
kait valaha zugolódásra fölnyitotta volna. A legnagyobb fáj-
dalmak közepette, midőn a görcsös vonaglások kezeit, lábait 
csuklóiból kicsavarni látszottak, csak azt rebegé : ,Fogadd 
Uram ! mindazt, a mit szenvedek, elégtételül életem minden 
bűneiért ; csak ne vondd meg sz. malasztodat, hogy elvisel-
hessem.' Azon időközökben, midőn a láz rohamai eszméletétől 
megfoszták, Krisztusról, és a kereszt titkairól szólott megható 
szavakat ; vagy a gyóntatószékben képzelte magát , és a leg-
szivrehatóbb tanításokat tartá : mi bizonysága annak, hogy a 
mitől az ember szive túlárad, az önkénytelenül is kitör az aj -
kon. A haláltól nem ret teget t ; s iszonyú főfájásokat szenved-
vén, mondogatá : ,Oh mi édesen fog pihenni fejem ott a hideg 
föld alatt'! Többször emlegeté, hogy inkább fiatal korában 
kíván meghalni, mikor még kevesebb a felelősség. Miután a 
haldoklók szentségeiben részesittetett , április 26-kát követő 
éjjel, nemesszivü, vigasztalatlan nővére, s a körülállók imái közt 
csendesen elnyugodott ; s midőn az imádkozok ajkairól az Amen 
szó elhangzott, az ő ajkai is örökre bezárultak. Mint a hős 
dalia, ki az élet tavaszán, a harcztéren dicső eszmeért küzdve 
hal meg, Krisztus egyházának e vitéz bajnoka is, ki csak 
imént, április 9-én tölte be életének 27-ik évét , hivatala 
lelkiismeretes teljesítésének lőn számtalanok által megsira-
tott áldozata. Hideg tetemei tegnap, april 29-én takarít-
tattak el a szkiczói ó-temetőbe , közel a templomhoz, a nagy 
feszület lábához; hol sirját majdnem egészen sziklába kel-
lett vágni. A lelkipásztorok sorából Szkiczón ő a ,primitiae 
mortuorum.' A temetési szertartásokat a sz.-benedeki espe-
res és czimzetes kanonok, nagys. és ft. Valentovich József 
ur végzé, számos papi kísérettel. Közel- és távolból számo-
san jelentek meg, a feledhetlen elhunytnak a végső tisz-
teletet megadni. Kesergő barátjai emléket állitandanak neki; 
de különben is örökké fog élni szivökben emléke. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! — 

OLASZORSZÁG. Romából, apr. 27-dikéről irják az 
,Oest. Volksfreund'-nak, hogy ugyané hó 23-án, nagy pom-
pával ment végbe a cs. kir. austriai követ , b. B a c h ur ő ex-
cellentiájának ünnepélyes bevonulása ; mellynek szokásos szer-
tartásai hosszabb idő óta mellőzve, most ujolag életbe lőnek 
léptetve. A követ, ő szentsége által fogadtatva, hosszabb ma-
gánértekezés u tán , a bibornok államtitkárnál is tisztelkedett : 
azután pedig az egész fényes menet a bazilikába indult; ajta-
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tosságát a szokásos rendben és oltároknál végzendő. Templom-
ból kijőve, a cardinalisi collegium aldékánja (Mattéi cardina-
lis) részesült a tisztelgő látogatásban : minthogy a bibornok-
dékán többé nem vesz részt , agg kora s elgyengülése miatt, 
hasonló ünnepélyekben. 

— Mig bizonyos lapok, mellyek szeretnek csupa ör-
vendetest irai az olasz forradalom előmenetele, Victor-Ema-
nuel fogadtatása, Sicilia stb. felől, nem győzik a Romagna la-
kóinak örömét, s az ennek tanusitása végett tet t nagyszerű 
készületeket kellőleg ábrázolni ; a bolognai clerus föliratát, és a 
,Te Deum'-bani nagy részvétet különösen kiemelvén : addig 
más lapok (valószinüleg azért , mert másban találnák örömü-
ket), ellenkező tudósitásokat is adnak. Ez ugyan elég csudá-
latos : de nincs különben. Mi nem mondhatunk egyebet, mint 
hogy mindkettő ,lehetséges'. És legtanácsosabb, a való be-
bizonyulását bevárni. Addig pedig, némi ellensúlyozásául a 
fönebbi hireknek, azt is följegyezhetni, mit kevésbbé terjeszt-
get a sajtó, hogy tudnillik : „A franczia kormány Bolognából 
sürgönyt kapott , mellyet természetesen nem fog közzétenni" 
(közzé tétetett), „a felől tudósitót, miszerint Victor-Emanuel a 
Romagnában mindenütt nagyon hidegen fogadtatott. A parasz-
tok mindenütt azt kiáltják: , Éljen a pápa!' Magában Bologná-
ban ez másképiévén; hol a forradalmi párt minden erejét köz-
pontosította, demonstratiok csinálása végett." És ismét: „Bo-
lognában Victor-Emanuel megérkeztekor ,Te Deum' énekelte-
te t t a főtemplomban : de az egyháziak, kik abban részt vettek, 
a sardiniai sereg t á b o r i papjai voltak ; kiknek a királyt kisér-
niek k e l l e t t : miután előre lá t ták, hogy a bolognai clerus 
magát visszahuzandja." Ezek is hirlapban, nyomtatva olvas-
hatók ; még pedig prot. hirlapban (a ,N. Preuss. Zeit.'ban), 
melly után számtalan más apróbb élődik ; de mellynek kedve-
zőtlen hireit a forradalom barátjai elhallgatni tanácsosabbnak 
tartják. I t t áll azon tudósítás is, hogy mig Mazzini egy rész-
ről Victor-Emanuel nevét a siciliai lázadás tüzének éleszté-
sére fölhasználván, a királypártiakat a monarchia szilárdítá-
sának csillogó reményével altatja el : addig tanulékony, de ma-
gukat tettetni kevésbbé tudó hivei, Forliban azt kiált ják: „Le 
vele! Éljen a respublica 1" Ugyanis: „Azt irják Parisból : Apie-
monti tudósitások arra mutatnak, hogy a pillanat nem messze 
van , midőn a forradalom magának gróf Cavournak is fejére 
fog nőni A mulatság azonnal megkezdődik, mihelyt a fran-
czia seregek Lombardiát elhagyandják. I t t a democratia szer-
vezi magát. Cavour iratok-, és torzképekben máris guny tár-
gyává tétetik ; s a milanói hirlap nyiltan teszi közé, hogy : 
,azon önkénytesek, kik Siciliába kívánnak menni, szívesked-
jenek a hivatalban megjelenni, ott u t a s í t á s u k a t átveen-
dők." (Azóta, mint a távirati sürgöny jelenti, 2000-en el is 
mentek Garibaldi vezérlete alatt (?) ; olly vállalatot hajtva ez 
által végre, mellyet még a ,Patrie' is kalóz merénynek, ten-
geri rablásnak jellemez.) „A Romagnában szinte egészen a 
mazzinisták a szóvivők. Forliban azt kiálták : ,Le Victor-Ema-
nuellel ! Éljen a köztársaság!' E közben Mazzini azzal nyug-
tat ja meg az alkotmányos monarchia hiveit , hogy ő egészen 
megváltoztatta, Victor-Emanuel kedvéért, érzelmeit, s az egy-
séges olasz királyságért él-hal ! Mind ezt csak azért hozzuk 
fel , hogy kitessék, mennyire élethű a kép, mellyben az egy-
ház látható feje, sz. Péter örökségének rablóit, a jelen és utó-
korral megismertette. Valóban : ,Pessimi veteratores !' Ugyan-

azon kútfőből a felől is tudósíttatunk, hogy Romagnában a 
rablások, mellyeket előbb kizárólagosan a pápai kormány 
rossz voltának szerettek sokan tulajdonitani, most is olly 
nagy kiterjedésben űzetnek, miszerint a rablók és nemzet-
őrök közt nem rég is egész ütközet tartatott Bologna köze-
lében. „Hogy tehát illyesmi csak a pápai kormány alatt le-
hetséges, nem látszik eléggé alaposan mondottnak" ; jegyzi 
meg a ,N. Preuss. Zeit.' 

FRANCZIAORSZÁG. A,Constitutionnel', részéről min-
dent megtesz azok hiedelmének megczáfolására, kik a sz.-szék 
gyámolitását, a franczia kormány őszinte szándékában állani 
vélik. Bármilly nagy concessiókat kénytelen is a kormány a 
kath. mozgalomnak tenni : hogy ezt nem örömest, hanem csak 
kénytelenségből miveli. a rendőrség által még mindig zakla-
tott clerus bepörlésein kivül (ámbátor a törvényszékek előtt, 
a vádoltak ügyöket rendesen megnyerik), bizonyitja a kor-
mánylapoknak még mindig ellenséges maguktartása. A Consti-
tutionnel' nevezetesen,legújabban, egyenesen megtámadja a sz. 
atya részére gyűjtött alamisna szedőit, és őket szokása szerint 
denunciálja. A ,Le Monde' egészen közölve a czikket, elégli azt 
a kath. franczia népnek bemutatni ; mi elég nagy biztosságra 
mutat irányában : valamint a ,L' Univers' volt szerkesztőjé-
tőli félelem, mellynél fogva teljesen eltiltatott neki az irás, 
a napoleoni kormány érzelmeit is tökéletesen földeríti. A ,N. 
Preuss. Zeit.' a ,Constitutionnel' pápaellenes czikkét ugyan 
nem közvetlenül a kormány, hanem Napoleon herczeg inspi-
ratiójából eredetinek véli : de ez a dolog lényegén mit sem 
változtat. „E nevetséges kikelés a pápai segélygyüjtés ellen", 
irja a nevezett berlini lap, „mit sem bizonyit egyebet (?), mint 
hogy a kormánylapok, daczára a szoros sajtó-rendszernek, 
minden vezetést nélkülöznek (?) ; mert maga Lajos-Napoleon 
egy idő óta semmi alkalmat sem szalaszt el , hogy ne adná a 
pápai széknek értésére, miszerint óhaj t ja , hogy minden tö-
rekvései, a forradalom ellen magát kellő védállapotba he-
lyezni , sikerrel legyenek koronázva." 

IRODALOM. 
,DER KIRCHENBANN UND SEINE FOLGEN. Von Prof. 

Dr. Josef F e s s i e r . Zweite Auflage mit zwei Beilagen : 
dem Excommunications-Breve P. Pius IX. vom 26. März 
1860. und dem authentischen Formular einer namentlichen 
Excommunication.' Wien , I860.' 8-r. 70 1. Ára , fűzve : 50 
kr. a. é. 

Ugyanaz magyarul : 
,AZ EGYHÁZI ÁTOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. Irta Dr. 

F e s s i e r József egyetemi tanár. A második bővitett ki-
adás után magyarította s kiadta néhány pázmány-intézeti 
növendék. (Az udvardi kálvária javára.) Bécs, I860.' 8-r, 
50 1. Ára, fűzve : 50 kr. a. é. 

Jelen korszerű füzet szerzője, az előszóban ekkép nyi-
latkozik: „Annyit hallunk jelenleg a kiközösítésről, és mégis 
olly gyéren találhatni még katholikusoknál is annak lényegé-
ről tiszta és helyes fogalmat, hogy ugy látszik, nem jutalom 
nélküli fáradság, ha e tárgyban kevés fölvilágositással szol-
gálunk , különösen a polgári életbeni következményeire nézt, 
minthogy épen ez irányban több nehézség merült föl. A szer-
ző közelebb több rendbeli fölhivás által érzé magát indittatva 
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ez egyszerű és igazsághü előadásnak nyilvánossá tételére. E 
mellett czélszerünek lá t ta , egy-két kiszemelt, gyakran emii-
tet t példával, ugy mint nagy Tlieodosius régi romai császár, 
IV. Henrik német császár" (német király, és romai császár) 
„és I. Napoleon franczia császár példájával a tárgyat világossá 
tenni." (Az interdictumról azért nem tartván szükségesnek 
értekezni, mivel az „napjainkban egészen kijött szokásból") 
A 2-ik kiadás a mart. 29-én kihirdetett excommunicatioi bre-
ve eredeti szövege-, s ennek részszerinti fordításával (a ma-
gyarban az ,Idők Tanuja' szerint) , ugy szinte a romai ponti-
ficale' után közlött nagyobb kiközösitési mintával van bővitve. 
A tudós szerző röviden előrebocsátván a kérdés tárgyalásá-
nak korszerű voltát, a következő pontokat emeli ki : ,Mi tu-
lajdonkép a kiközösítés ? K i , s mikor sujtatik általa? Mik kö-
vetkezményei ?' S az ezekre adott feleletek képezik értekezése 
tartalmát. „A n a g y o b b kiközösítés (excommunicatio maior), 
mint a kath. egyház közösségéből, annak minden javai- s jo-
gaiból való teljes kizáratás, abban áll : 1) Hogy a kiközösített 
az imaközösséget az egyházban elveszti, azaz : nem csak hogy 
a nyilvános isteni-tiszteleten jelen nem lehet többé, hanem 
főkép, hogy az egyháznak közös és nyilvános imája az összes 
hívekért neki, ki a hivek köréből ki van zárva , többé nem 
használ . . . 2) A kiközösített továbbá elveszti jogát, részt ven-
ni a kath. egyháznak isteni-tiszteletében, mint egyikében a 
legkitűnőbb közös javaknak. Tehát többé nem lehet jelen a 
sz. misén ; ha pedig erőszakosan betolakodik, az áldozárnak, 
lia csak a misében annyira nem haladt már , hogy a félbesza-
kasztás meg nem eshető, mindjárt el kell hagynia az oltárt . . . 
3) A kiközösitett el van tiltva az egyház m i n d e n szentsé-
geitől, míg megtér s megjobbul: a mikor velők újra élni kezd-
het a töredelem szentségében... 4) Ennek következtében a 
kiközösitett, ki átok alatt töredelem nélkül hal meg, elveszti 
az egyházi t e m e t é s jogát i s . . . A k i s e b b egyházi átok 
egyszerűen csak abban áll, hogy a ki ezen egyházi büntetés 
alá eset t , a szentségekben nem részesülhet." Különben „a 
kiközösitetteli összeköttetés tilalma, az egyház törvényei ál-
tal ma nagyon meg van enyliitve, elannyira, hogy csak 
is, ki törvényes ok nélkül áll a n é v l e g kiközösítettél 
összeköttetésben, esik egyházi átok alá, és pedig csak a 
kisebb, nem pedig, mint valaha, a nagyobb alá." — A ca-
nonok és pápai rendeletek e pontot illető határozatait ér-
telmezve, következteti sz., hogy : „A pápától kimondott egy-
házi átoknál mindenek előtt azon kérdés merül föl, valljon 
megnevezte-e világosan a kiátkozottat, vagy a kiátkozottakat. 
IIa meg nem nevezte, minden ker. katholikus társalkodhatik 
velők, a nélkül, hogy egyházi átok alá esnék; de mégis azon 
bűnténynek, melly miatt rá az egyházi átok ki van mondva, 
véghez vitelénél senkinek sem szabad segélyt nyújtani, vagy 
engedelmeskedni" stb. Jegyzetben a következő észrevételt 
csatolja ehhez szerző : „E helyt a röpirat első kiadásában 
ezen szavakat lehetett olvasni : ,Ezenkivül illyennek kath. pap 
sem istentiszteletet nem ta r tha t , sem pedig a szentségeket 
nem szolgáltathatja ki', stb. Ezen szavakat, minthogy a do-
log szoros mibenlétét kevésbbé értelmesen és határozottan 
fejezik ki, könnyen félre lehetne érteni: a mint hogy az va-

lóban meg is történt. E végett itt a kiközösítés kihirdetése 
óta annyira hánytvetett kérdésre vonatkozólag, hogy mikép 
viselje magát az áldozár hivatalában, t. i. a szentségek kiosz-
tásában , az isteni-szolgálatban, és az egyházi temetésben, az 
átalános kiközösítés által sújtottak irányában, következőt 
jegyzek meg ; kijelentvén , hogy ez, ezen kényes kérdésben 
csak egyéni véleményem." Sz. a legújabb kiközösitési esetre 
vonatkozólag, megkülönböztetvén a lélekismeret, és külső jog 
fórumát, mondja : „A lelkismeret terén, tehát a töredelem 
szentségében, a pap itél Isten előtt s öntudata szerint, valljon 
a dolog szerkezeténél fogva" (nach Beschaffenheit der Sache, 
az eset minősége szerint), „a gyónó értetik-e amaz átalános 
kiközösítés alatt. Ha e kérdést igenelnie kell, a kiközösitési 
breve arra emlékezteti ő t , hogy a feloldozás a pápának van 
föntartva, tehát a halál óráján kivül, lia csak a pápától ma-
gától erre nézt fölhatalmazva nincs, nem oldozhatja föl." De 
miután „az áldozár a gyónási pecsét miatt a gyónásban hal-
lottakat, a gyónó határozott engedélye nélkül, a gyónáson ki-
vül az életben nem használhatja fö l . . . innen mit az áldozár 
illy alkalomkor a gyónásból megtud, a gyónáson kivül a ki-
közösitett iránti önviseletére nézt , névszerint az isteni-szol-
gálat és temetés alkalmával, nem lehet irányadó." A pápai 
excommunicatio-breve hatását illetőleg emelt azon kérdésre, 
hogy érvényes-e, lia a kormány azt végrehajtatni nem en-
gedi , feleli : „De ugyan mikép lehet okos emberek előtt illy 
nevetséges, és képtelen dolgot állitani ? E szerint előbb meg 
kellene a bűnöst kérdezni, megengedi-e, hogy megbüntessék ;" 
és Sardiniában az ur Jézus igéit: „Mindeneket, a miket meg-
kötözendesz" stb. még e szókkal kellene megbőviteni : „lia a 
király megengedi." Különben a felsőség iránti engedelmes-
ség tekintetében, az egyház ellenségeinek minden alaptalan 
félelmét eloszlatja sz.; s kimutatja, mikép a keresztény csak 
szenvedőleges ellentállást ismer, és csak abban, mi az Isten 
törvényével ellenkezik. — Ajánljuk az egész munka elolvasását 
mindazoknak, kiket az egyház élete, joga, szenvedése és 
öröme érdekel, s kik magukat kötélezettekül érzik, maguk-
viseletében annak rendeleteihez egy nagy fontosságú dologra 
nézve szorosan alkalmazkodni; ezek közé természetesen az egy-
háziak különösen tartoznak. A nyomás csinos : sajtóhibák na-
gyobb számmal csak a latin szövegben fordulnak elő. 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Imént hagyta el a sajtót : 

, IFJÚSÁGI PLUTARCH. Kiadja a pápai kath. gymnasium 
néhány tanára. II. Évfolyam. II. Füzet. Pápán , I860.' N. 
16-r. 200 1. Ára, fűzve : 70 kr. a. é. 

Tartalma jelen, Mátyás király kőnyomatu arczképével 
ékesitett füzetnek következő: , B á t o r i István (szül. 1533., 
meghalt 1586.)', Ompolyitól; , K á r o l y i Antal (szül. 1732., 
megh. 1791.),' Pados Jánostól; ,C a«l a s a n c t i u s sz. József 
(szül. 1556., megh. 1648.)', Sárváry Bélától ; ,R e g-u 1 y An-
tal (szül. 1819., megh. 1858.)', Fábián Istvántól; , K e p l e r 
János (szül. 1571., megh. 1630.)', KrueszChrysostomtól; M á -
t y á s király (szül. 1443., megh. 1490.)', Ribáry Ferencztől. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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Fisher János, és az angol reformatio. 
I. 

A rochesteri püspök és .vértanu'-nak I í e r k e r 
M. által legújabban kiadott életiratát olvasva *), 
mély szomorúság- és elkeseredéssel kell ama lelket-
len gyávaságot, és csaknem állati egykedvűséget 
látni, melly időnkint a különben erőteljes népek tör-
ténetében is leverőleg mutatkozik; s melly a legma-
gasabb életjavak iránti eltompultságában , tudatlan-
ság-e, vagy kényelemszeretetből, csupán hibás számí-
tás-, vagy hittagadásra is elszánt hithidegségből-e? 
tétlenül hagyja nem csak saját szivéből, hanem a 
gondviselésére bizott milliókéból is, az őseitől öröklött 
legszentebb hithagyomány kincsét elraboltatni. Va-
lóban nem csuda, ha az angol nép, és ennek vezetői 
iránt minden tiszteletét elveszti az erény- és vallásos-
ságra még valamit adó ember,midőn VIII.Henrik ural-
kodásának történetét olvassa. Tehát még ez is lehet-
séges vala: egy olly országban és nép közt, melly 
sem a szükséges ismeretek hiányában nem volt, sem 
az erény, igazság, és jog védelmére, a valódi mivelt-
ség és ker. polgárisodás által létesített intézeteket 
nem nélkülözte; melly egy ősi vitézség emlékével 
gazdagon, a képviseleti rendszer olly biztosítékaival 
dicsekedett, minők mellett sokan az elnyomatást és 
zsarnokságot nem is képzelik lehetőnek! A kath. esz-
m é k é r t dicső harczokat vívott Oroszlánszivü-Richard 
utódai, egy szolgai parlament helyeslő Ítélete mel-
lett, sőt parancsolatára, látták, és el tudták nézni, mint 
ölik meg hallatlr.n kinok közt az ősi kath. hithez hü 
legjobbak ezereit (ámbátor, fájdalom! ezek száma 
még mindig csekély volt, és borzasztón megfogyott, 

3) ,John F i s h e r , der Bischof von Rochester und 
Märtyrer für den kath. Glauben. Sein Leben und Wirken. 
Von M. Kerker. Mit einem Anhange über die englischen 
Karthäuser. Tübingen , I860.' 8-r. XII. és 356 1. Ára, fűzve 
(Pfeifer Ferdinand könyvkereskedésében, Pesten) : 3 frt a. é. 

a többséget képező gonoszokéhoz hasonlítva), mint 
tépik ki a még élő vértanú fölmetszett testéből az 
Istenét és hónát (gyilkosait sem véve ki) még min-
dig szerető szivet: hogy egy megkeresztelt Nero-, s 
ágyasainak tetszését megnyerjék, vagy legalább 
haragját önfejökről elháríthassák A nép, melly 
VIII. Henrik vérszopó s templomrabló reformját 
helyeselvén, őt egyháza fejének elismerni elég 
gyáva volt , s annyi ártatlan ezereket a hóhér 
bárdja alatt elvérzeni, vagy a folytonosan fello-
bogó máglyák lángjai közt megsiratatlanul elham-
vadni engedett, sőt ez eljárást egészen a mai na-
pig törvényesnek nézhette, csak szégyenpirral ar-
czán futhatja át h i v e n megirott történetének lap-
jai t , haugyan bir illyennel, és akarja olvasni, s 
nem gyönyörködik inkább az érzéki kéj- és földi 
nagyságnak hizelgő, s az igazsággal Pilátusként ke-
veset törődő, vagy abban hinni nem is képes politi-
kában, melly Anglia dicsőségét az által vélte legjob-
ban és örök időkre megalapitottnak, ha , bármilly 
eszközök által, legtöbb pénzre tőn szert, és a ten-
gereken leghatp.1 masabbá lett. Valljon legerénye-
sebbé is otthon?. . . Mire való ezt kérdeni? S mi 
h a s z n a volna belőle annak, ki csak annyit ér, nem 
csupán honfitársai előtt, de saját szemében is, a 
mennyire v a g y o n á t becsülhetni? 

Ezen, a nép többsége-, legalább vezetőire nézve 
már akkor, a reformatio idejében irányadóvá lett 
nézetek- és gondolkodásmódnak, a kizárólag földi 
jóllét- és dicsőségre vágyó anyagias érzületnek kell 
tulajdonítani, hogy VIII. Henrik , ujitási törekvései-
vel czélt ért; és olly vérengzést gyakorolhatott a 
lelketlen többség által hidegen áldozatul dobott hivői 
sereg közt, minőhez hasonlítva Nerot vagy emberi 
érzelműnek, vagy pedig a hóhéri mesterségben kon-
tárnak kell nyilvánitni. Nem is egyébnek tulajdonit-
hatjuk az e kegyetlenség irányában világszerte ke-
letkezni kellett közutálat csökkenését, mint azon 
körülménynek, hogy az övére később még egy Er-
zsébet uralkodása következett, erre pedig a király-
gyilkos Cromwell bitorlása. 

Ki az an go! .reformált' egyház legújabb törté-
37 



— 334 

netében, a Grorhamféle pör actáival fog találkozni, 
vagy annak lefolyását figyelemmel kisérte J ) , az 
meglehetősen hü képével fog birni az egyház álla-
potának, melly mellett VIII. Henrik hideg kegyet-
lenséggel párosult ravasz számításai sikerülhettek. A 
mai kor államegyháza, s egy Heródeshez hasonlított 
fejedelmet pápájának elfogadott nemzedék közt An-
gliában (a meggyőződést emberi kegy- és földi te-
kintetnek föláldozó gyávaság, közönyösség és áru-
lás szempontjából), csak azon egy különbség van, 
hogy akkor még nem vesztette el a kath. hit, min-
d e n erejét és befolyását valamennyi angol egyházi-
ra nézve : mi a később forma szerint elszakadt és hü-
telenné vált testületet érdemlett büntetésül érte. Ak-
kor még találkoztak az igazság mellett vérök kion-
tásával is bizonyságot tenni kész Fisherek, és Morus 
Tamások: mig napjainkban az anglicán egyház, a 
földön létezők leggazdagabbikának kétes híre mel-

]) Az anglicán egyház , a VIII. Henrik által fölállított 
prot. dogma következtében, fejéül a hitet illetőkben is ural-
kodóját ismeri. Őt illeti, az egyházi dolgokban is végitéletet 
hozni, a lelkiek felől rendelkezni. Néhány év előtt (1847-ben) 
Victoria királyné Gorham Györgyöt egy előkelő egyházi ál-
lomásra (Brampford-Spekeben) lelkészül nevezé ki. A megye 
prot püspöke, Pliillpots, lélekismeretes kötelességének hitte, 
a főpásztori felhatalmazást megtagadni a kinevezettől, mint 
ki a keresztség erejét és szükségességét tagadva, magát nem-
kereszténynek lenni bizonyította. Gorham azonban fölebbezte 
ügyét , és azt (a canterburyi érsek előtt is elvesztvén bár), az 
udvari tanács Ítélete következtében megnyerte. A püspök 
még egy kisérletet tőn, s az ügyet a kincstári főtörvényszék 
elé vitte : de az szinte a királyi kegyeltet pártolta, s az Ítéle-
tet ennek javára dönté el Es az Ítéleten megnyugodott 
mind a két érsek, és négyen kivül valamennyi anglicán püspök. 
Egy merő ,engedelmesség'-ből fogadá azt el, és ezzel lélekis-
meretét megnyugtathatni vélte ; mit hat collegája hallgatással 
hitt elérhetőnek; egy pedig az által, hogy kinyilatkoztatta, 
mikép az Ítéletet sem helyeselni, sem rosszalni nem akarja ! 
Mikép nem nyugodott volna meg illy nyomatékos okok hal-
latára Phillpots püspök is ? Gorhamot elismerte megyebeli 
papjának; és megerősitvén őt lelkipásztori hivatalában, a 
brampford-spekeieket tudósitá róla, mikép u j lelkészük ugyan 
,eretnek', de a ,törvény' (magától értet ik, hogy nem isteni, 
hanem egy, annak ellenére hitszabályul fogadott e m b e r i tör-
vény) kényszeríti őt az investitura megadására. S az egész 
angol egyház tizenöt ezer lelkészei közül csak két ezer tilta-
kozván, ezzel a nagy többség kijelentette, miszerint a ke-
resztség erejében nem hisz, azaz: nem keresztény. Mégis e 
nyilvános hittagadás, és lemondás a ker. elvekről, mint vala-
melly közönyös dolog, akkép vétetett az államegyház világi, 
s nem világi tagjai által! Ma már sem Morus Tamása, sem 
Fisher Jánosa nincs, ki érdemesnek tartsa a VIII. Henrik 
által kijavított, és VI. Eduard által ,megtisztított' vallás el-
veiért , egy jövedelmes állomást, vagy az udvar kegyét el-
veszteni ; nem hogy azért még életét is veszélyeztetné. 

let t , az igazság- és ker. elvekért szenvedni tudó, 
egyetlen hiterős főpapot sem tuda fölmutatni. 

Fájdalom! ez eltompultság az örök javak iránt, 
a fóldiekhezi túlságos ragaszkodásból eredt eme fé-
lelem az emberektől, már a 16-dik században, VIII. 
Henrik alatt is elhatalmazott az angol egyházi- s 
világiak közt De mikép szállhatott annyira, s olly 
észrevétlenül alá a hitbuzgalom olly férfiak közt, kik 
a reformatio borzasztó viharának kitörése nélkül, ta-
lán a legjobb katholikusok, és buzgó főpásztorok 
hírében éltek és multak volna ki? Valljon csupa tet-
tetés volt-e a kevéssel előbb még senki által kétségbe 
nem vonhatott vallásosságuk? Nem: hanem a hit nem 
volt kebelökben olly élénk, hogy azért az emberek 
tetszését föláldozni, s az Isten országát pusztítással 
fenyegető vésznek kezdetben mindjárt határozottan 
ellentállni mertek volna. Fejökre nőtt a veszedelem: 
mert azt a nagy bölcseségnek hitt alkalmazkodással, 
a kibúvó-ajtócskákat megengedő, s elfogadó őszin-
teséghiány következtében, annak idején, és hivatás-
szerű , következetes eljárással, megelőzni elmulasz-
tották. Egy, náluknál ravaszabb, és az emberi gyar-
lóságokra számítani tudó hittelenség, hálójába ke-
verte a hizelgésből engedékenyeket, a tudatlanságból 
könnyenhivőket, a gyáván rettegöket : s a végered-
ményében iszonyatos terv csupán akkor lőn szemeik 
előtt föltárva, midőn a catholicismushoz hűnek ma-
radni csak a vértanúság árán lehetett, s egyetlen vá-
lasztást vala szabad, a kath. egység központjátóli el-
szakadás, és a halál közt, tenni. Milly máskép ütött 
volna ki a hitujitási mozgalom Angliában, ha kez-
detben mindjárt csak lehetőségére is gondoltak volna 
az egyház főpásztorai annak, mit a tudomány és 
életszentség példányai, Fisher János, Haughton atya, 
s társai valának szenvedendők ! De a boldogtalan 
érzéki bölcseség, melly örökké az eszélyes, bár elv-
telen alkalmazkodásban hiszi az egyház és társada-
lom üdvét rejleni J), nem is gyanitva talán a csaló-
dást, melly a személyes mentességet vajmi köny-
nyen nézeti a közjólléttel azonosnak, — nem engedteaz 
isteni, rendületlen elvek melletti szilárd kitartást és 
következetességet érvényre jutni ; s a habozás, két-

0 A ,Wiener Kirchenzeitung' legközelebb (Nr. 19.) 
egy figyelemre méltó czikkben (,Näher dem Verfall') nyo-
mozza a mindig nagyobb mértékben növekedő rosszak valódi 
okát ; és ezt a korszakok uralkodó-eszméivé válni szokott ,elő-
itéletek valamellyikében' rejleni nem alaptalanul gyanítván, 
ezen előítéletet ekkép formulázza : „Man muss, um praktisch 
zu sein, den Verhältnissen und Zeiten Rechnung tragen." 
(,Hogy az ember gyakorlatisággal birjon, a körülmények- és 
időkhez kell magát szabnia.') 
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s ég, remény és félelem közti folytonos hányattatás-
nak végre a kimerültség, az önmaga felől is gyáván 
lemondó fásultság, vagy a következetlenség hínár-
jába jutott akarat bűnös állhatatlansága lett (mint 
lesz is mindig) gyászos eredménye. 

II . 

Sem a tudomány-, és ismeretekbeni fogyatkozás, 
sem az erénypéldákbani hiány nem volt tulajdonké-
peni oka a reformationak, valamint egyebütt, ugy 
főleg Angliában sem. Voltak kétségkívül minden 
időben, s igy a 16-dik században is találtattak kath. 
nevezetet beszennyező hiányok, voltak fő- s alrendü 
hütelen pásztorok, volt helyenkint elhanyagolt nép, 
uralkodott romlottság: mint van helyenkint illy pa-
nasz ma is, és lesz mindig De nem hiányoztak 
azért az erény- és tudományban kitűnő jeles fér-
fiak is, kik minden igényeknek megfeleltek, mely-
lyeket egy jó pap és püspök irányában a buzgó 
keresztény képezhet; s kik épen ez által ellenmond-
hatlan bizonyítványul szolgáltak arra, hogy ezen, 
annyira megromlottnak kikiáltott egyházban min-
dig képes az annak tanításait követni akaró ke-
resztény, élete végczélját, a megszenteltetést, és en-
nek örök diját elnj^erni. 

F i s h e r János rochesteri püspök illyen volt. Ma-
guk a prot. angolok is dicsekesznek irataikban, mint 
honfiukkal, a tudományára nézve minden korszak-
ban méltán csudált főpappal; kinek, szemeikben 
egyetlen hiányul, csak is a katholikusságot lehetett 
felróni; s őt az apostolok szentségét megközelitő püs-
pöknek vallják. És mégis mi lőn sorsa!? Az, hogy 
a kath. egyház, és ennek legfőbb tekintélye el-
len föllázadt szenvedély, őt is vérpadra hurczolta, 
csak azért, mivel az ujitási viszketeg-, és emberi 
önkénynek hódolni nem akart. A p o s t o l i hitbuz-
galma, az apostolok sorsára is juttatta. Mivel, és 
ezt jól jegyzi meg életirója : „Nem az ő dicsőséges 
vértanusága volt az, mellyel a kath. világ figyelmét 
magára vonta, hanem az ő szent és erényes élete, 
melly a vértanuságra érdemesité, volt, mi neki min-
den jók tiszteletét és szeretetét megnyerte sokkal 
előbb, mint ama catastropha bekövetkezett, melly-
ben élete dicső befejezést ért. Erasmus őt az egyház 
legkitűnőbb diszének („unicum hisce temporibus Ec-
clesiae ornamentum, Joannes Roffensis"), hasonlit-
hatlan életszentség- és tudománynyal ékeskedő fér-
fiúnak („vir sanctimonia, doctrinaque incomparabili") 
nevezi. S még Burnet, az angol reformatio magaszta-
lója, sem tagadhatja meg tőle a ,tudós és jámbor' pap 

(„a learned and. devout man") czimét: mig a szinte 
angol-egyházi Wharton, kinek dicsérete Burneténél 
hasonlíthatatlanul nagyobb becscsel birhat, az ,An-
glia Sacra' jeles irója, egyenesen azt állítja felőle, 
mikép erényeivel az apostoli idők szent embereit kö-
zelité meg. „Praesul certe optimus, et nullis non lau-
dibus dignus, seu eruditionem spectes, quae longe 
supra vulgus theologorum posita est; seu vitae san-
ctimonia, qua ad apostoliéi temporis episcopos pro-
pius accessit." De hiszen erről maga az angol He-
ródes sem kételkedett perczig is ; kinek Fishert di-
csőítő nyilatkozatait csak azért nem idézzük, mivel 
illy szájból a dicséretet is kínos hallgatni egy erényt 
szerető embernek. 

Bizonyára mi ok sem lehetett elhagyni, még a 
16-dik században, az állítólag olly iszonyú (?) tudat-
lanság és romlottság idejében is, egy olly egyházat, 
melly Morus Tamást és Fishert, Gibertet és borro-
maei sz. Károlyt stb. tudott képezni. Ugyan miért is 
hagyta volna el a valóban hithű s erénytisztelő ke-
resztény ezen, apostoli erényekkel tündöklő egyhá-
zat? Talán hogy Fishert Cranmerrel, salesi sz. Fe-
renczet Bezával cserélje föl, s VIII. Henrik- és tör-
vénytelen életpárainak erényességét válaszsza köve-
tendő mintául ? 

A lelki szent gyakorlatok régente. 
(Vége.) 

Tizen két órán midőn felköltnek, mindenkor a szokot 
felköltésre ualó Elmélkedéseket üegyed elmédben, a mint to-
uáb megh lésznek irva, ugys gondolkodhatol, mintha az őrző 
Angyalod halotaidbul felköltene az í téletre; utadban pedigh, 
migh az Chorusban iucz, gondold, melly hirtelenséggel foghsz 
uitetni Angyalodtul az ítéletre, kéried ötet , hogy álicson iob 
kézre. Az Chorust tarosad Josafát völgyének és a Chorusnak 
két felé oszlását látuán, iusson eszedben Az Angyali Charok-
nak rendes seregi. Az Matutinum alat és egyéb Isteni szol-
gálatok alat is mindenkor a kristus kinszenvedéssének uala-
melly részét forgassad elmédben. 

Matutinum után mond el a JBoldogh Aszony Horáit és 
a Septem Psalmust, azután elmélkedgyél egy oráigh , auagy 
fél oráigh, monduán az elmélkedés elöt 7 Veni Sanotet, ma-
lasztot kéruén az elmélkedésre és tégy Intentiót, hogy nem 
az magad hasznáért; hanem csupán csak az Istennek nagyob 
Dücsösségére, az Isten Annyának és a szenteknek leghnagyob 
Eörömökre kiuánod uégezni Elmélkedéssedet, abbul ió gyü-
mölcsöt hozuán ki magadnak, felteuén erős szándékkal, hogy 
már ezután életedet megh iobbitod. 

Elmélkedgyél azért, a mint a Punctumok lésznek és 
abbul azután hoz ki egy kiuáltképpen ualó gyümölcsöt a 
mit ismérsz magadnak legh szükségesebnek lenni, eltökél-
uén magadban, hogy aszt meghtartod, a mit az elmélkedés-
ben Isten malasztyábul tanultál. Ez ió szándék után uisgáld 
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megh Lelky ismeretedet, hogy ha szánt szándékkal az tétouázó 
gondolatokban nem marattalé, ird fel és a ió szándékot is fel-
iegyezed, mellyet feltettél magadban. Azután egy bulcsus 
Imátsággal feiezd be Elmélkedéssedet, hálát aduán az Isten-
nek mindennemű Gratiákért , mellyet hozzád mutatót az el-
mélkedésben , aiánllyad touább is magadat örzö Angialodnak 
és eszt a rendet tarosad minden elmélkedés elöt és utánna. 

Ezzel eluégzöduén, fekudgyél le , nem azért, hogy Tes-
tedet kényeztetnéd, hanem hogy az keués álom által töb erőt 
uehes az Isteni szolgálatokra. 

Midőn Reggel felköltenek, emeld fel gondolatodat, há-
lákat aduán az Istennek, hogy azon Napot megh engette ér-
ned , mellyen őtet dicsirheted, felmagasztalhatod, Üduössé-
gedért , magadért, fele Barátodért könyöröghecz. Gondold 
megh, menny ezer Lélek ezen eiczaka Pokolra uetetet és ha 
azok uisza térhetnének, oh melly iggen dicsirnék az Istent; 
szánd el azért magadban, hogy az Nap minden büntül ma-
gadat megh örzöd, kiuánuán azon dicsireteket liellyre 
hoznod, ha lehetne, az kit az kárhozot Lelkek elmulatnak ; 
kéried azon Napra ualó sz. Pátronussidat, hogy ehez téged 
segicsenek ; iusson eszedben az is , hogy Néked is megh kel 
halnod, mindenektül el kel uálnod és az Isten itélő széki elöt 
iggen erös számot kelletik adnod ; mondgyad magadban : Non 
intres in judicium cum famula tua Domine ; Quia non iustifi-
cabitur in Conspectu tuo omnis uiuens; illyen üduösséges 
gondolatokkal felkeluén, öltözél fel, elmélkeduén azalat a 
szokot elmélkedést, mellyet fellyeb megtalálsz. Felöltözéssed 
után tekincs meg az Euangeliumbul ualó Regeli elmélkedést, 
melly arra az Napra szolgál. és aszt elmédben tárcsád egész 
Nap estigb. 

Felöltözéssed után akár az Chorusban s akár az Exer-
citiumos házban menüén, minek előtte Celládnak aitaián ki 
akarsz lépni, mondgyad : Letatus sum in his, que dicta sunt 
mihi, in Dornum Domini ibimus ; egyébkor pedigh ualahány-
szor az aiton ki akarsz lépni, mind anyszor szemeidet, homlo-
kodat , aiakidat és sziuedet a sz. keresztel megh iegyezuén, 
mondgyad magadban : Auerte Oculos meos, ne uideant uani-
ta tem, in uia tua uiuifica me. Bemenuén azért a Chorusban, 
uagy az Exercitiumos házban mindgyárt köszöncsed méllysé-
ges alázatossággal az oltári szentséget és azután a B. szüzet 
ezen szókkal : Salue Maria Mater Gratiae, Mater Misericor-
diae stb. ; ezeket eluégezuén, mond el térden álua, mentül 
aitatosban lehet, az Exercitium kezdetire ualó Imátságot, melly 
igy kezdetik : Oh én iggen Édességes Jésussom 

V) Eu édes meghuállóm — igy következik néhány lappal utána 
ez egész ima, — szerelmes magamnak uálasztot Jegyesem. Oh Boldogh-
ságos szűz Már ia , irgalmassághnak sz. Annya, Oh Istennek minden 
meglidiicsőült Szentei , Ime én leghnagyob bűnös elötökben iüttem az 
en sziuemnek n a g y töredelmességéuel. Ezernj ezzerszer hálákat ad-
uán az en édességes Jésussomnak hozzám ualó nagy kegyelmességéért, 
l iogy az én sok gonosságimat elszenuette enny ideigh és meg iobbu-
lássomat mind eddigh nagy kegyességgel uárta, nem uetuén engem 
érdemem szerént az Eörök kárhozatra. Hálákat adok neked, oh minden 
irgalmassághnak feneketlen Tengere , ezért a te nagy ió uoltodért, 
hogy az én Lelkem üdvösségére ezeket az Aldot Napokat rendelted. 
Eörülly , v i g a d g y szegény bűnös Lelkem, iíne nagy örömet hirdetek 
tenéked ; mert a te szerelmessed beuiszen téged az ő giöniorüsséges 
Paradicsomának kertében. Ime azért én édességes Jesussoin ebben az 
órában ugy aiánlom és oflerálom neked sziuemet, Lelkemet, Testemet, 
gondolatimat, cselekedetimet, Lépéssimet, tekintetemet, minden moz-

Azután mond el az Reggeli Imátságokat, solosmákat és 
egyéb Imátságokat, az Chorusban maraduán. Nyolczadfél 
óráigh, aiánllyad Misse halgatássodat azon Napi Intentiód 
szerént sz. Patronussid tiszteletire is azokért az halotakért, az 
kikért azon Napon Szoktál Imátkozni, ugyan mind aszt Imát-
koszhatod Misse alat a mit egyébaránt Szoktál Imátkozni, 
elmondván a Psaltériumnak első öt Tábláiát is. 

Nyolczadfél órán meny ki az Chorusból, egyesicsed uta-
dat az kristus keserues utozássaiual, elmélkeduén, mi módon 
fogatatot megh a sidoktul és Annás házához kötözue hurczol-
tatot, stb. 

Az Exercitiumos házban iutuán, szenteld megh az házat 
es magadat és Napiában gyakorta édesicsed magadat ezekkel 
a szókkal: Inueni, quem diligit anima mea; ,és ismét: Beati, 
Qui habitant in domo tua Domine, in saecula seculorum Lauda-
bunt te. Auagy modgyad : Ki ad Nékem szárnyat, mint a 
Galambnak, hogy elrepiillyek és megh nyugodgyam az én 
Jesussom sz. Sebeiben. 

Azonban az első Disciplinât (ostorozást) uégezd el , 
monduán azalat a szokot Imátságokat háromszor. Azután adgy 
hálákat az Istennek, hogy néked üdvös helt és alkalmatossá-
got adot, hogy őtet kiualtképpen tisztelhetnéd, bűneidért 
Penitentiát tarthatnál, magadnak, felebarátodnak malaszto-
kat nyerhetnél és mondgy 9 Pater Nostert a sz. Angyalok 
tiszteletére, kiknek kiualtképpen ualo Eörömök uagyon a Bii-
nössök Penitentia tartássán. 

Sz. Patronusid tisztességére pedigh mondgy kifeszülue 
8 Pater Nostert , hálát aduán Istennek, hogy őket a Nyolcz 
Boldoghsághban részessé tet te ; azután készülly az második 
elmélkedéshez. 

Nyolczat meghiituén, elmélkedgyél 9 óráigh a fellyeb 
meghirt mod szerént. 

9 órakor az Chorusban mégy Nonára. Egyesicsed utódat 
az Kristus uttyáual, midőn megcsufoltatuán Herodestül, ui-
szont Pilátushoz küldetet. 

Az Chorus aitaiához iutuán, iusson eszedben, miképpen 
Christus az Templombul az árossokat kiuerte ; mondgyad az-
ért magadban : Ha az én Istenem el nem szenuette az ő há-
zában azokat, a kik szükséges dolgokat árultak, mit tészen 
én uelem ha lelkemet tétouázó haszontalan gondolatokkal ru-

dulássomat, léleghzetemet, fohászkodássimat, hogy lia szinte a gonosz 
ellenségh , uagy az én giarlósságom nekem akadált tenne is ió igyeke-
zetembe, Gonosz, ártalmas, hiuságos és ellenkező gondolatokat bocsát-
uán elmémben: De én a te szinyed elöt tellyes sz. Háromság Isten , Te 
előtted irgalmassághnak Annya és minden megdücsőült Szentek Pro-
testálok, hogy azok nem lesznek az én akaratomból ; mert én nem 
hiuságos Dücsőséghbül kezdettem ehez a kis Deuotiomhoz, se nem 
azér t , hogy én tolled valami mulandó iót nyeriek, Egésséget, hosszú 
életet , uagy ió szerencséket ; hanem csak tisztán a te szerelmedet, ió 
uol todat , bűneim bocsánattyát , életem megiobbitássát és üdvösséges 
kimulássomat kérem tolled, és ez feltet Czéllya akaratomnak, hogy té-
ged engesztellyelek , Dicsirielek, Aldgyalak, bűneimet sirathassam és 
neked egy kis szolgálatot tehessek ; eszt ped igh , ha töllem lehetne, 
olly hozzád ualó buzgó szeretettel kívánnám végezni, az minémü égő 
szerelemmel téged a seráphim Angyalok Mennyeghben Dicsirnék. 
Azért téged kérlek szerelmes Meghuáltóm és én édes Aszonnyom szép-
séges szűz Mária , Boldoghságos sz. Ferencz és sz. Ivlára Annyám se-
gicsetek megh engem, hogy feltett szándékomat ugy végezhessem, 
hogy azzal az Istennek s az eő sz. Annyának kedves szolgálatot tehes-
sek, Bűneim bocsánattyát nyeriem, ezután életemet meghiobbithassam 
és holtom után az Eörök Boldoghságot elnyeriem Amen. 
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titom. Maradgyatok it kin minden hiuságos gondolatok, mert 
most iutottam azon liellyhez, mellyben az angyalok és a Meny-
nyei szentek uduarolnak amaz nagy Mennyei királynak és 
őtet düesöitik. 

Ha pedigli Nonára nem mégy, tehát a házban marad-
uán, olvas addigh, migh ebédre harangoznak; hanem ha a 
Nonat tiz oran mondanak és nem 9 orán; ollyankorTiz oraigh 
Imátkozzál és tiz oratul foghua ebédigh irhaez ; mikor az Asz-
talhoz mégy, elmélkedgyél utadban, miképpen Mártha eleiben 
ment kristusnak, kéruén őtet , hogy nálla szállana, mellyet 
Jesus mégis tön. 

Mikor a Refectoriumban iucz, képezd magadnak mintha 
sz. Mártha kastéllyában uolnál és a kristus Tanitványual asz-
talnál ülnél, Mária Magdolnáual ülly az Edes Jésus Lábaihoz 
lialgatuán szorgalmatossan az Isten igéjét, mellyet oluasnak 
az asztalhoz, méltatlannak tárcsád magadat arra ez eledelre, 
melly elődben tétetet, Imátkozzál azokért, kik néked szolgál-
nak és reád fáradnak és egyél három Tál ételből ualami ke-
uesset a sz. Háromságh Isten Tiszteletire, minden falatodat 
bizonyos sz. Intentióual intézvén az Isten tiszteletire, néha 
félre is tégy a iob falatokbul, aiáluán ualamelly szegény Pur-
gatoriumban kinlódó Lélekért. 

Ved eszedben, hogy ualamikor ebédre , uagy Vacsorára 
bemégy az Refectoriumban, uond megh magadat ualamelly 
csendes és magános hellyre mind adigh, migh az De profun-
disra nem csengetnek és látuán a sororoknak minden felöl 
ualó szorgalmatos öszue gyülésseket 's iárássokat, elmélked-
gyél az alat arrul az iszonnyu sententiarul, mellyet Pilatus 
kiadót az ártatlan kristusra, megh Parancsoluán az Poroszló-
nak , hogy kihirdesse mindeneknek a kristusnak halálra kár-
hosztatássát, mellynek látássára mindenfelöl öszue tódultanak 
az számtalan Népek kiáltásokkal, zörgéssek, Csatagássok 's 
nagy hahotalássokkal; midőn hallod az Csengetést, mintha a 
kristus kárhoztatássára ualó harangokat hallanád és a De 
profundis alat, mintha Pilatus akkoron nagy fenszoual kiadná 
az sententiát kristusra. 

Az Asztalnál ülvén pedig szemléllyed Lelky szemeiddel 
az Calvarián meg feszitet, faidalmakkal tellyes, szegény me-
zítelen Jesus t , gondold megh, melly keserues itallal és étel-
lel tápláltaték kinnyaiban, és raita szánakoduán, azon légy, 
hogy te is ételedet és italodat köny hulatássiddal egyelicsed, 
siruán a kereszt alat az szomorú, keseredet, édes szűz Máriá-
val , sz. Jánossal és Maria Maghdolnával. Tudnod kel, hogy 
az Asztali elmélkedessek sokfélék, minden Nap más elmélke-
désekben lehecz foghlalatos, a mellykhez nagiob aitatosságod 
lészen. 

Felkeluén az Asztaliul meny az Chorusban és ez utad-
ban iusson eszedben az Farizeus és Publikánus. Ally megh 
azért az Chorus aitaia meget és mondgyad, mellyedet ueruén, 
az Publikánussal : Vram légy irgalmas, kegyelmes énnekem 
iggen nagy bűnösnek ; mert nem uagyok méltó az éghre uet-
nem szemeimet, bűneimnek nagy uolta miat 

Azután meny be a Chorusban, uégezd el a Gratiást és 
egyéb aitatosságodat röuideden köszöncsed az oltári szentsé-
get és meny ki a Chorusból. 

Vtadban elmélkedgyél mi módon uitte Kristus sz. uálán 
a sz. keresztfát Caluaria hegyére, iusson eszedben az ő megh 
keseredet sz. Annya is. 

Mikor azért beiucz a házban, uégezd el a második Di-
sciplinât, Offerald fel aszt a sz. Háromságh Isten tisztessé-
gére , tellyességgel neki aiándékozuán aszt, ugy hogy semmi 
iutalmat nem kiuánsz, hanem hogy az Isten annak adia, a 
kinek akaria, ualamelly kedves Baráttyának mennyben, uagy 
a földön, uagy Purgatoriumban azáltal szeretetet hozáia mu-
tatván. Mond el azután az Psalteriumnak keserues öt Táb-
láiát, aiándékozd aszt tellyességgel az Isten Annyának, sem-
mi iutalmat azért nem kiuánuán, hanem csak gyermeki sze-
retetedet akaruán azzal mutatni. 

Azután uisgáld megh Lelky isméretedet, mint töltötted 
el az fél Napot, röuideden iegyezd fe l , szánnyad, bánnyad 
uétkeidet, tökéld el magadba, hogy életedet megh iobbitod. 

Tizenkét orán essél térdre az feszület elöt és a sz. se-
beket csokolgasd megh, köszönd megh sziues buzgóssággal, 
hálát aduán az Édes Jesusnak az keresztfán szenuedet halálá-
ért mond el im ez Imátságot : Tenebre facte sunt stb. és azután 
az Passiót terden álua oluasd el. Azután kelly fel s oluasd 
el az köuetkezendő elmélkedésre ualó Punctumokat, fordics 
orát és elmélkedgyél egy oráigh, aszt eluégezuén, mond el a 
Psalteriumnak harmadik részét hálákat aduán Istennek, hogy 
az eő sz. Annyát olly nagy Priuilegiumokkal aiándékoszta. 
Aiánllyad attyádfiaiért, ióakaroidért, ió Tevőidért és a kik 
Imátságidban aiánlották magokat, kéruén az Édes szűz Má-
riát , hogy eő nekik sz. Fiátul malasztot nyerien. 

Ezek meghlévén, a mi üdöd marad Vecsernye haran-
gigh iri, uagy oluas, uagy aitatos énekkekkel dicsiried a Te-
remtőt. Vecsernye liaranghkor kimenuén az házbul, mintha a 
sz. Aszonnyokkal a kristus koporsójához mennél, szánakod-
gyál a keserues Annyának bánattyán, monduán uigasztalás-
sára Salve Reginát. Az Chorusban iutuán, képezd magad-
ban, mintha azon kertben uolnál, mellyben kristus elteme-
te t te t , segics te is Lélek szerint a sz. Társasághnak az Te-
metéshez, kéruén Is tent , hogy midőn te is a földben tétet-
tel , vigasztallya megh Lelkedet, mint a Limbusbéli sz. Aty-
tyákat, mond el a Vesperást és 4 oráigh maradgy a Cho-
rusban. Azután Compléta lészen. Compléta után Colatiora, 
uagy Vacsorára mégy, elmélkedgyél utadban, mi módon kris-
tus Jerusalemben ment Tanituanyual a uéghuacsorára. 

Midőn a Refectoriumba iucz, gondolt aszt azon Palotá-
nak lenni, mellyben kristus a uégh Vacsorát meg eue, a soro-
rokat tárcsád Apostoloknak és ugy halgas az oluasásra, mintha 
kristust hallanád Predicallani, elmélkedgyél a lábmosásrul és 
a sz. sacramentomnak nagy méltósságárul, adgy hálákat mind 
azokért Istenednek. Kelly fel az Asztaliul, elmélkedgyél a 
kristusnak sok rendbeli fáradságos utozássirul és az házban iut-
uán, godolkodgyál az ö sz. életének ualamelly részérül, azután 
uégezd az harmadik disciplinât az közönséges halotakért, 
monduán utánna egy bulcsus Imátságot. Azután meny az 
Chorusban, mond el a sz. oluassót és Imátkozzál sz. Patró-
nussid s az őrző Angyalod Tiszteletire bizonyos Imátságokat 
és uisgáld megh Lelky Isméretedet, köuesd megh fogyatko-
zássidrul édes Istenedet és adgy hálákat az 'malasztokért, 
hellyhesztesd magadat és minden cselekedetidet a kristus ko-
porsojában. Ezek eluégzöduén, Áldomás után meny az Czel-
ládban, egy keuessé sétálgas és elmélkedgyél utolsó dolga-
idrul, azután iegyezd fel az Egész Napodnak follyássát csak 
röuideden, mond el estuéli Imátságidat az minden szentek 
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Litániáját és az elfeleitet halotakért egy Placebot, feküdgyűl 
le a Jésus Neuében, mintha az koporsóban feküdnél, kéried 
Istent, hogy Eöruendetes feltámadást adgyon neked az örök 
életre. h'nauz Nándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , május 11-én. A Szent-István-Társulat által „ft. 

D a n i e l i k János prépost és egri kanonok ő nagyságának 
elnöksége alatt" f. hó 3-án megtartott választmányi gyűlésről 
a ,Kath. Néplap' következő hivatalos jelentést ád : „Ámul t 
januárhavi gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után minde-
nekelőtt fölolvastatott ft. és tudós S o m o g y i Károly urnák 
f. évi máj. 2-án kelt levele, mellyben a társulatnál eddig vi-
selt igazgatói hivataláról lemond. A választmány ezen le-
mondást tudomásul vévén, a lelépett igazgató ur számos 
érdemeinek méltó elismerését jegyzőkönyvileg is kifejeztet-
ni határozta. — Alelnök ur előterjészté a társulat által 
bérbevett egri érseki lyceumi nyomda körül tet t előleges in-
tézkedéseket , mellyek a választmány helybenhagyásával ta-
lálkoztak ; a végleges rendelkezés a jövő közgyűlésre hagya-
tott fön. — Olvastatott V e z e r 1 e János választmányi tag s 
társulati számvevő urnák irata, melly szerint H i n d y Iván 
urnák 1855-, 1856-, 1857-és 1858-dik évi ügynöki számadá-
sait megvizsgálván, s azok iránt semmi észrevétel sem fordul-
ván elő, azokat a választmányhoz a levéltárba leendő eltevés vé-
gett visszaküldi, olly hozzáadással, hogy azok iránt ügynök ur-
nák a föloldozó levél kiadandó leend."—Jelentetett, hogy néhai 
D ó n a y Antal vámosgyörki plébános a társulatnak 20 p.frtot 
hagyományozott: azonban a hagyaték a hagyományok kielégíté-
sére elégtelen levén, aránylagos fölosztás szerint a fönebbi ösz-
szeg után csak 11 frt 52. a. ér. jutott, melly összeg a társulatnak 
ki ia szolgáltatott. — A tagok szaporodása következtében az 
„Egyetemes Magyar Encyclopaedia", és a „Szentek élete" I. 
kötete, valamint a Cantu Caesar „Világtörténelmének" már 
szintén elfogyott első két kötete második kiadása elrendelte-
tett, s az előbbi két munkának következő köteteinél a nyom-
tatandó példányok száma 10,000-re emeltetni határoztatott. 
— A Mester-féle dij mult évre a „Katholikus Néplap" ugyan-
csak mult évi folyamában megjelent „Két hajszál története" 
czimü beszély, s az „Agárdi lombok" jeles Írójának, nt. Da-
n i s s Zsigmond urnák Ítéltetett oda. — Bemutattattak a kö-
vetkező társulati nyomtatványok : a) A bölcsészet lényege- és 
feladatáról. Akadémiai székfoglaló értekezés Somogyi Károly-
tól. b) A materlalismus hatásairól. Szintén akadémiai szék-
foglaló értekezés Greguss Ágosttól c) Szent-István-Társulati 
jegyző- és névkönyv 1859-re. d) Bibliai történetek kisebb 
gyermekek számára. Roder Alajostól XVI. kiadás, e) Ugyanaz 
illyr nyelven. II. kiadás, f) Christ-katholische Lehre oder Ka-
tekismus. V. kiadás, g) Lelki Manna. Imádságos könyv Tárká-
nyi J. Bélától. VII. kiadás. — Az ügynökség részéről jelente-
tett , hogy 1859. december havában 21 alapitó, 516 rendes tag, 
1860. január havában 1 alapitó és 330 rendes tag, februárha-
vában 6 alapitó és 203 rendes tag, martius és április havában 
203 rendes tag , összesen 28 alapitó és 1252 rendes tag lé-
pett a társulatba," 

ESZTERGOM, Mária-hó 9 -én. „Deus pro nobis , quis 
contra nos ?" Alig van kedves hazánkban ember, ki nem tud-

ná, melly hirneves magyar nemes családnak jelszava ez, s nem 
tndna egyszersmind amaz ágról, melly épen tegnap mult egy 
hava, olly gyászosan letörött e nemes törzsről. Azóta boldog, 
boldogtalan, h i v ő és h i t t e l e n , kiben csak magyar sziv 
dobog, minden különbség nélkül siet leróni tisztelet-'és hála-
adóját az elhunyt iránt, ha máskép nem , legalább i m á i v a l 
S gondolom az ima, s főleg az imák imája, a szent m i s e - á l -
d o z a t , mellyben maga a Megváltó könyörög velünk és álta-
lunk, többet is ér a megholtnak a világ minden emlékszobrai-
nál. „Hasznos és üdvös a holtakért imádkozni, hogy bűneiktől 
megszabaduljanak." De hát ha csak ugy történetesen lettünk, 
és miután meghalunk, csak ugy vagyunk, mint ha nem is let-
tünk volna ? Minek akkor a megholtért imádkozni ? „Ha or-
runk lehellete csupa pára, és beszédünk szivünkben támadó 
szikra, melly ha elalszik, testünk hamuvá korhad, és lelkünk, 
mint a vékony levegő elszéled" ; ha „életünk elmúlik, mint az 
árnyék, sírunkból nincs visszatérés, mert az bepecsételtetik, és 
onnan senki vissza nem jön ?" Szóval, ha Isten az embert hal-
hatatlanná nem teremté : valljon minek akkor az ima a ha-
lottnak sírjánál ; minek a gyász-mise a halottnak lelki üdve-
ért ? . . Oh akkor méltán kiálthatunk fel a Bölcses. könyv. 2-ik 
részében okoskodó gonoszokkal : „Nosza tehá t , használjuk a 
jelenlevő javakat , és a teremtnényekkel, mint ifjak élni sies-
sünk. Drága borral és kenetekkel töltözzünk ; és életünk vi-
rágát ne mulaszszuk el. Ekesitsük magunkat rózsákkal, mig el 
nem hervadnak ; egy mező se maradjon bujaságunk nyoma 
nélkül. Senki se legyen feslettségünkben részetlen ; mindenütt 
hagyjuk vigságunk jeleit ; mert ez a mi részünk, ez a mi örök-
ségünk." Illy kedves halottnak sírjánál érezhetni leginkább, 
milly vigasztaló hitágazat a lélek halhatatlanságának tana. I t t 
érezni egyszersmind, milly természetszerű igazság, a tisztító-
tűz felőli tanitás. Azért méltán imádkozik az elhunyt sírjá-
nál a hivő. De a hitetlen valljon miért imádkozik?... Illy 
gondolatokkal foglalkozom elmémben, midőn az országszerte 
ünnepélyesen megtartott gyász-misékre vonatkozólag ama tu-
dósítást adom. miként Esztergomban is megtartatott a nagy 
hazafiért, gr. S z é c h e n y i Istvánért a szent-mise ; és pedig 
mult hó 30-ikán a szent-ferencziek egyháza-, f. hó 8-kán pe-
dig a székes-egyházban : amott ugyan mélt. gr. F o r g á c h 
Ágoston kanonok, itt pedig mélt. báró F e k e t e Mihály 
püspök ur által. „Örök nyugodalmat adj Uram neki, s az örök 
világosság fényeskedjék neki"! — A folyó hó 8-ik, és köv. 
napján tartott prosynodalis vizsgára öten jelentek meg. — 

BAKONY-ból, május 5-én. Mig a világ fiai a változó 
politika napi eseményeivel bibelődnek, addig e vadon gyer-
mekei az egyedül boldogító hit olly fényes diadalünnepeit 
ülik, minőknek az évszázados Csesznek vára mindeddig nem 
lehetett tanuja. I t t a Bakony mély völgyeiben, fehérbe öltö-
zött , koszorús szüzek százaival találkozik a félénk, idegen 
utas : de felbátorodik, fellelkesül a vadon lányai- s fiainak ösz-
hangzó, ihletteljes énekén ; elannyira, hogy önkénytelenül fel 
kell kiáltania : ,Milly boldog a csábító világ zajától távoli nép, 
a vallás üdvteljes ölében' ! — A kopár hegyek csúcsairól, mo-
zsarak méla moraja rezgi át a rengetegeket, felrázza az igaz 
útról eltérteket lelki álmukból, visszariasztja föltett gonosz 
merényeiktől, és hivja az egyedül üdvözítő hit keresztes lobo-
gója alá. A szokottnál ünnepiesebben, száz, meg annyi lobo-
gókkal feldiszitett falvak, a Bakony hatalmasainak, az urak-, 
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grófok-, és báróknak kastélyaiban észlelhető élénk mozgalom, a 
harangok rendkívüli zúgása, a sarkantyús, és nemzeti lobo-
gókkal feldiszitett sváb-lovagok szaguldásai, a zöld gallyakból 
készült egyszerű, de szívélyes bakonyi diadalkapuk, első te-
kintetre majdnem azt gyanit tat ják a szemlélő utassal, hogy 
talán az ország uralkodó Fejedelme szerencséltette e vadon 
fiait magas látogatásával : és csak akkor nyílnak meg lelki 
szemei e szokatlanság, e rendkivüliség fölött, hogy a boldogító 
hit, r emény , és szeretet üli fényes diadalát, midőn a hitnek 
egyedül boldogitó tanai után sóvárgó néptömeg valláskülönb-
ség nélkül térdre borul, hogy apostoli áldását vegye szeretett 
főpásztorának, R á n o l d e r János ő excellentiájának; ki 
aprilhó 22-én, a komor elemek daczára is nagys. és főtiszt. 
Oszterhuber Ferencz főesperes, és Kovács Zsigmond kanonok 
urak kíséretében elhagyva székhelyét, Bakony lakóit a bérmá-
lás szentsége által a hit erős bajnokivá felavatni megindult ; 
és istenes munkájá t , folytonos esőzések közt , bámulatos 
kitartással a zordon hegyek és völgyek közt részint kocsin, 
részint pedig a járhat lan utak miatt gyalog is olly eredmény-
dusan folytatta, hogy valamig csak e vadon tá j népei lesznek, 
Ránolder János ő excellentiájának élni fog neve ; ki német-, 
és magyarhoz egyaránt szólott , és apostoli áldását, mint ő 
maga kijelenté, még az anyja méhében rejlő gyermekre is 
kiterjesztő. Isten áldja meg a testére ugyan gyenge, de lelkére 
annál erősebb apostoli férfi t ; ki bámulatos kitartással, és ál-
dozatkészséggel ezerek sziveit megnyerte az egyház- és ha-
zának részint kenetdus, népszerű magyar , és német beszédei-
ve l , részint pedig vallásosságra buzditó, művészileg Ízletes 
adományaival. Mi bakonyiak mindazt, mit ő nekünk lelki épü-
lésünk" és szellemi tökélyesbülésünkre adot t , nem viszonoz-
hat juk egyébbel, mint azon őszinte fiúi kivánattal, hogy Isten 
jótékony, és áldásos életét még hosszú évekre terjeszsze. G. E. 

B U K A R E S T , május 2-án. Midőn a ,Religio'lapjaiban 
közlött egyházi eseményeket, az ember szellemi s erkölcsi 
fejlődésére irányzott munkálódásokat, s az üdvözítő hithezi 
ragaszkodásnak erélyesen buzditó példáit lelki gyönyörrel 
olvassuk : egyszersmind fölliiva érezzük magunkat , az oláh-
honi katholikusok hitérzetének is némi képrajzát adni ; nehogy 
hallgatásunk azon gondolatra szolgáljon alkalmul, mintha, 
mig egyébütt a nép olly szép jeleit adja hitbuzgalmának; 
egyedül itt sorvad tét lenségben, s a vallás. és vele egybekö-
tött dolgok iránti közönyösségben. A tanitásával , szellemével 
és intézményeivel az egész világot átölelő egyház híveinek e 
részében i s , daczára a nyerészkedés vágya után indult és 
anyagi fáradságokban elmerült különféle nemzet- és liitfele-
kezetüekkeli elvegyülésének, daczára az erkölcsi hanyatlá-
sok legszembetűnőbb fölmerültének, gondosan megőrzi a hi-
tet , vallásos szellemet, és az erkölcsiséget. Ha találtatnak is 
földiekre irányzott törekvésű, egyedül önhasznuk kielégitését 
hajhászó emberek, a lelki, s természetfölötti élvek és szük-
ségek iránt lanyhák ; ha akadunk is némelly szegényebb sor-
suakra , kik földi ju ta lomért , más vallású, és lelketlen urak-
nál szolgálva, az egyház áldásos befolyásától magukat meg-
fosztják , az élő h i t e t , istenes dolgok iránti szeretetet keb-
lökben kihűlni engedik : mégis e kevesek kivételével, kath. 
véreinknek, őseiktől átöröklött legdrágább kincsök, a szivhen 
gyökerezett vallásosságuk, keresztényies viseletökben mutat-
kozik. A lelki szükségek öntudata , s az üdvösség felőli gon-

dosságtól buzdított hivek minden vasár- és ünnepnapon szá-
mosan, és épületes aj tatossággal jelennek meg az egyházban, 
bemutatni Istennek az imádás és hálaadás hódolatát , és sz. 
igéjéből az örök igazságokkal megismerkedni; megtanulni az 
egy szükségesnek keresését. Leginkább a böjtnek sz. napjai-
ban , midőn a megtartatni szokott keresztúti ajtatosság, Meg-
váltónk szenvedéseinek szemlélése, különösen int a bűnbánat-, 
önmegtagadás-, es erkölcsi tisztulásra: lehet észrevenni a 
magábaszállás szép je lenségei t , a kegyelemtől áthatot t ke-
resztények szent élvezetét , a töredelem szentségében lélek-
szerinti újjászületésnek forró kivánatát. Vagy midőn kegyes 
főpásztorunk Húsvét- , és más nagy ünnepeken, az egek Urá t 
megillető módon ékesített szent haj lékban, a szivet és lelket 
lekötő szertartásokat végezi : eltitkolhatlan édes kedvhullám-
zással telik el minden jámbor kebel. Az illy alkalommal meg-
jelenő, nagyszámú más vallásúak közül is többeknek oszlott 
el szemeikről az előitélet sötét hályoga, s fölébredt bennök a 
Krisztus igaz egyházába térés szent vágya. Innen magyaráz-
ható , hogy az égi kegyelem sugallását követő megtértek szá-
ma évenkint 15—20-ra emelkedik. Isten szent czéljának, melly 
az emberektőli imádtatás , és azok üdvének előmozditása, ki-
vitelére munkálkodván, illy alkalommal a tévelygők szivébe 
hintet t örök igazság magvát malasztjának melegitő fénye ál-
tal csirába, virágzásba , és gyümölcsözésbe hozza ; engedi, 
hogy az üdvözítő hit fáklyája rájok világitólag hasson, és igy 
egyházának azon igazságos óha j tásá t , bár az egész emberi-
nem tagjai közé soroztatnék, teljesedéshez mindig közelebb 
viszi : törekvését , minden szabad , és nem-tiltott eszközökkel 
azon lenni, hogy minél többen jöjjenek édesanyai szárnyai 
a lá , elősegélve. — Minthogy a hitélet folyásának intézésére 
fő szükség az iskola, hol az örök igazságok alaposan és elfer-
ditlenül oltatnak a gyermeki szivbe, hol a lélek az egély sza-
bályai szerint fölvilágosittatik és vezéreltetik, hol a rossz el-
vek , és példák gyászos befolyásának ellenébe védfal emelte-
t ik , és a jó nevelés által az utókornak értelmes és kereszté-
nyies nemzedék képeztetik ; minthogy a nevelés szent ügyét 
tekintve e városban, a mintegy öt ezerre menő kath. nép 
mégis olly igen há t ra maradt ; nem birván a figyermekek ré-
szére egyéb tanodával, mint mellyet a zárda épületében, szük 
helyiségen, csak kevés számú tanulóknak lehetett nyitni : ez 
égető szükség fölött nem egy jámbor szülő merült gond- és 
gondolatokba. Támadtak azonban néhány mivelt lelkű, elszánt 
akaratú, vallásos érzelmű férfiak, kik igyekezet-, fáradság-
és áldozatkészséggel mintegy maguk után ragadták az egész 
közönséget; és a közadakozás ut ján sikerült annyi pénzt egy-
begyüjteni , hogy annak százalékából két tanító évi fizetése, 
segítve a cs. k. magas kormánytól i s , évenkint kétszáz forint-
tal a. é . , nagy részben kiállittatik ; kegyes püspökünk pedig, 
minden gondját híveinek erkölcsi s anyagi fölvirágzására for-
di tván, azon épüle te t , hol eddig az angol-kisasszonyok nö-
veldéje vo l t , ez üdvös czélra fölajánlani szíveskedett. All e 
szerint az elemi tanoda is : mellyben két tanitó működik ; s azon 
édes reményre emelkedünk, miszerint a terhes iskolaügy czél-
irányos vezetése , és a tanítás folytatása kivánatkielégitő lesz. 

Pongrácz Bódog. 
OLASZORSZÁG. Roma , apr. 27-ét Imént érkezett 

Lyonból egy papi küldöttség, és a sz. atya fámára gyűj töt t 
Péterfillér első részletét , 6 0 , 0 0 0 frankot á th zta. A florenzi 
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érsek hosszú, s alázatteljes levelet irt a pápának, mellyben 
(a Victor-Emanuel irányában követett eljárásaért) menti ma-
gát , és bocsánatért esd. IX. Piustól bocsánatot kérni annyi, 
mint azt meg is nyerni : ,de melius erat non fecisse.' Reisach 
bibornok a kath. religio akadémiájában igen szép értekezést 
tartott a mormonokról, mellyben e különös felekezet erede-
té t és irányát fejtegetvén, alkalmat vett a prot. felekezetek 
jelenlegi állapotáról Északamerikában, nézeteit nyilvánitni 
Az estei hadsereg Bassanoból, mart. 10-én kelt fölirattal 
együtt 2333 frankot küldött ő szentségének, melly adomány-
ról egy triesti l a p i r j a : „Mindazon ajándékok közt, mellyek 
az angyalszelid sz. atya lábaihoz tétettek, az estei katonaság 
adománya egyike leend a legkedvesebbeknek. Saccozzi tábor-
nok és katonái, száműzetve hónukból, elhagyák családjaikat, 
hogy szeretett fejedelmöket kövessék : mi által a hűségnek 
olly remekpéldányát adták, melly a lovagiasság legszebb ko-
rára emlékeztet. A Péterüllérhez járulás részökről ezerszer 
többet érő, mint a herczegség annexioi szavazata " Pisában 
Victor-Emanuel a clerus részéről nem fogadtatott ; az érsek 
felfüggesztés büntetése alatt tiltá meg övéinek, a főtemplo-
mot számára megnyitni : mint ezt a bolognai bibornok-érsek 
is te t te , ki a sardiniai király ott léte alatt a székes-egyházat 
mindig zárva tartatta. Legalább az ,Armonia' ezt erősíti. 

— A catholicismus feje-, s az egyház jogainak védel-
mére siető főbbek közt, három Zichy, ugyanannyi PálíTy gró-
fot , és egy Odescalchi herczeget is emlitenek a lapok. 

NÉMETORSZÁG. Münchenből maj. 7-ikéről irja az 
ágostai postalap, hogy az érseki hivatalhoz addig befolyt ada-
kozások ő szentsége részére, 13,951 frt- és 54 krra men-
nek ; melly összeg a müncheni ,Volksbote' gyűjtésével együtt 
27,844 frt- és 38 krt tesz. A vidékről várt adományok nagy 
része még kint van. 

— A porosz főrendek a családi életet megvesztegető 
törvényjavaslatot, a hittelenek által annyira sürgetett pol-
gári házasságra vonatkozót, melly daczára a már egyszer ta-
pasztalt elutasitásnak ujolag eléjek vitetet t , ez évben már 
másodszor, s egy időre hihetőleg véglegesen visszavetették. 

— Ellenére azon nyilatkozatnak, mellyet Dr. Baltzer a 
,N. Preuss. Zeit.'-ban közzé tett, s mellyben tagadja, hogy va-
laha Hermes, és Günther tanainak védője lett volna, vagy jelen-
leg a trichotomiáhozi ragaszkodás miatt függesztetett volna föl, 
ugyancsak az idézett lap. maj. 10-diki számában hivatalos tu-
dósítást közöl Boroszlóból, maj. 6-dikáról. Ebben a püspöki 
hatóság Dr. Baltzer elleni eljárását törvényszerűnek nyilvá-
nítván, a püspök által ez ideig azon egyet mondja megrendel-
tetettnek, hogy a többször nevezett tanárnak a tanítást meg-
tiltotta. Már pedig : „kath. felfogás szerint minden püspöknek 
nem csak joga, de kötelessége is, megyéje körében a hit tisz-
tasága fölött őrködni, s ennéllogva egy tanítónak megtiltani a 
kath. dogmával ellenkező tanok előadását." (Es igy csakugyan 
illy tanok terjesztésével vádoltatik Dr. Baltzer.) „Többet a 
herczeg-püspök ur jelen esetre vonatkozólag nem te t t ; mint 
ki valóban igen távol van attól, hogy a theologiai tudomány 
szabad fejlődését gátolja, valamig csak az által az egyház ta-

nítása nem sértetik. A jelen ügyet illetőleg a főpásztor inkább 
kelleténél is tovább vá r t , mint sem idő előtt lépett közbe. 
Különben is Baltzer professorra nézve, nem kizárólag az ő 
anthropologiai, a sz. szék által utóbbi három év folytán már 
négyszer elitélt tana felől van, a mint látszik szó, hanem több 
más állításokról is." 

FRANCZIAORSZÁG. A catholicismus elleni, kis időre 
mérsékelt rossz-indulatnak, a kormány nem csak a pápai köl-
csön elé vetett akadályok, hanem az által is eléggé világos 
jeleit adja , hogy a Dupanloup orleansi püspök által meg-
nyert , és igy elintézettnek nézetett pört ujolag föleleveníti. 
Dupin átalános államügyész tudnillik, az igazságügy ministe-
rének p a r a n c s o l a t á r a , a Dupanloup-féle pörben a sem-
misitő-törvényszék elé folyamodott, a fölebbezési törvényszék 
által hozott Ítélet ellen. Azon esetre, lia a cassatio-törvény-
szék az utóbbi végzést megerősitené, hir szerint a ,halottak 
védelmére', külön törvény fog hozatni : mellynek eredménye, 
mint a franczia viszonyok ismerői mondják, az lesz, hogy „a 
történetirás" (ott legalább) „véget érend." (Sajátságos el-
lentétet képez e felfogással egy más, nem-franczia törvény-
szék által szinte irodalmi tárgyban hozott amaz Ítélet, melly-
nél fogva a ,critica' nem rágalmazás , és az igazságnak még 
élők irányában is ez utón kimondása, nem tekintethetik becs-
telenitésnek.) 

BELGIUM-ban, a ,Revue Catholique' szerint a sz. atya 
részére gyűjtött segély állandósiiása végett külön, ,l'Oeuvre 
du denier de Saint Pierre' (sz. Péter fillérének intézete) ne-
vét viselő jótékony intézet állittatott föl ; melly az ország leg-
több megyéjében létesült már , sőt Hollandba is kiterjedt. 
Tagjai évenkint bizonyos összeg fizetésére kötelezik magukat. 
Csupán a genti megyében 330,543-an írták magukat alá ; s a 
bizottmány által, mellynek tagjai közé gróf Alcantara, Me-
rode , Robiano , Limburg-Stirum , b. Anethan, Halleville urak 
is tartoznak, ezen egylet részéről mart. 28-dikán már 108,020 
frankot nyújtott át a brüsseli nuncius ő excellentiájának. A 
jelen körülmények közt, minden további kötelezettség nélkül 
nyújtandó szeretetadományokra külön aláírási ív tartatik nyit-
va , mellyen máris 80,000 frank van följegyezve. A belgiumi 
kath. népnek ezen tetterős buzgalma remélteti, mikép az ő 
szentsége által az egyházi állam szükségeinek fedezésére meg-
nyitott kölcsön, mellyet III. Napoleon kormánya még csak 
kihirdettetni sem enged, nem hogy máskép gyámolitana, da-
czára minden fondorlatoknak sikerülend. (Belgiumban legalább 
egy nagy rész, 15 millió, mint mondatik, máris alá van irva.) 

k e g y e s a do ni á u y o k : 

Pápa ö szentsége számára : 
Esztergomból N. N. Isten nevében . . 1 régi ezüst tallér . 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor,'kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Fisher János , és az angol reformatio. 
III. IV. V. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarország-
ból , Olasz- és Fraucziaországból. 

Fisher János, és az angol reformatio. 
i n . 

F i s h e r János 1459-ben Beverleyben, York-
shireben született, s irodalmi nevét: ,Joannes Rof-
fensis', vagy egyszerűen .Roffensis', a később viselt 
püspökségtől (Rochester, Roffa) nyerte. Ifjúságának 
éveit honn, s a már akkor egészen mai életmódot követő 
cambridgei collegiumok (colleges, houses) egyiké-
ben , Michael-Houseban tölté J) ; Dr. Melton Vilmos, 
később York székes-egyházi cancellár gondviselésére 
bízatva: hol a tudományokat olly gond- és buzga-
lommal mivelték, miszerint Fishernek mentora szivére 
kötné, mikép egyetlen betűt fölöslegesnek tartván 
Euclides geometriai figuráiban, annak adja jelét, 
hogy őt még nem érti kellőleg 2). 1488-ban a böl-
csészeti tanulmányokból baccalaureusi fokot nyert; 
1491-ben Magister artium, és Fellow lett; 1495-ben az 
egyetemi procuratorok egyikeül választatott, és Dr. 
Melton utódja lett a michael-housei elöljáróságban. 
1501-ben lett theologiai doctorrá, midőn az egye-
temi cancellársággal is megtiszteltetett. Ezen, éven-
kint változó méltóság, 1504-ben ujolag, és 1514 ig 
folytonosan ráruháztatván, végre egész élethosz-

' ) A tudományok ápolása t u d n i l l ^ ^ e m a reformatio-
val kezdődött: sem a szegényebb sorsú táíMók gyámolitására 
emelt intézetek. Ezek, mint átalában az egyetemek is , egé-
szen kath. eredetűek. Wharton szerint 1484-ben, midőn Fi-
sher a cambridgei egyetemhez jött , ott tiz collegium létezett: 
Peter-House, Clare-Hall, Kings-Hall, Pembrocke-Hall, Ben-
net-College, Trinity-Hall, Gonvill-Hall, All-Soules (Minden-
szentek), és Kings-College. 

2) E szorgalmat tekintve, következteti egy helyen a 
jámbor püspök : „Si discipulus Euclidis adeo solicitus esse 
debet in percipiendis Geometricis , u t , nisi de singulis appo-
sais literis se rationem quandam accepisse credat, nondum 
intelligat magistrum : certe Christi discipulus ita expendat 
oportet singula Christi verba, ut sibi persvadeat, nihil in eis 
esse supervacaneum." 

szára kiterjesztetett: jóllehet ekkor már nem volt 
cambridgei lakos. 

Tudománya- s erényeinek hire tudnillik VII. 
Henrik király anyját , a richmondi s derbyi ajtatos 
grófnét arra birá, hogy Fishert gyóntatójául válasz-
taná; s az ezen állásához kötött befolyásnak tulajdo-
nítandó azon magas pártfogás, mellyben a grófné 
által a cambridgei egyetem folytonosan részesitte-
tett. A grófné itt (és Oxfordban) theologiai tanszé-
ket is alapított; mellynek professorságával Fisher 
volt első megbízva. 1504-ben VII. Henrik kedves 
dolgot vélt anyjának tehetni az által, hogy Fishert 
a megürült rochesteri püspöki székre kinevezte: 
melly egyébiránt a legszegényebbek közé tartozott; 
s jövedelmeinek legnagyobb részét a canterburyi ér-
sektől kapott évi dij tette : mellynek fejében a roche-
steri püspök az érseki megyében némileg helyettesi 
szolgálatokat tett. De a szegény püspökség, dicső ál-
lomás volt alapittatására nézve, mellyet egyenesen 
Angliának apostola-, sz. Ágostontól nyert 604-ben; 
első püspöke sz. Justus lévén. Nem is lehetett Fi-
shert soha rávenni, hogy azt dúsabb jövedelmű püs-
pökséggel cserélje föl; s midőn a lincolni- s elyivel 
megkináltatott, mondani szokta tréfásan, hogy: ,el-
aggott jegyesét, kivel annyi esztendőtől fogva háza-
sittatott össze, nem fogja egy gazdagabbért el-
hagyni ' ; különben is: „Habeant licet alii proventus 
pinguiores, ego tarnen interim pauciorum animarum 
curam gero, adeo ut quum utrorumque ratio red-
denda fuerit . . ne pilo meam sortent optarim uberi-
orem", irá Dr. Fox winchesteri püspökhez intézett 
egyik levelében. 

Fisher e püspöki széken 30 éven át tündöklött 
buzgó hivatalviselése, és sz. élete által; miben ritka 
példáját adta a gyakori székváltoztatásokhoz szo-
kott ama korban, az egyház szelleme- s canonaihoz 
való lélekismeretes ragaszkodásnak, ö még igy is 
gyakran panaszolkodott a megyéjébőli távozás szük-
ségei fölött, mellyek az udvarnáli megjelenés köte-
lességéből eredtek; mig mások ez alkalmakat ön-
kényt is szaporították. Az Isten igéjének hirdetésé* 
még agg korában is lankadatlanul folytatta ; s meg-
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jegyeztetik róla, mikép ezt ülve csak azután tette, 
midőn testi ereje fogyni kezdett. Ezen apostoli buz-
góságával vetélkedett a szegények, főleg tanulók 
iránti bőkezűsége 3) ; valamint az önsanyargatásban 
gyakorlott ascetikai életszigorusága : mellyről nem 
várt bizonyitványt szolgáltattak VIII. Henrik pénz-
sovár ama biztosai, kik a már tömlöczbe liurczolt 
főpásztor egyetlen vasládáját, a püspöki palota ká-
polnájában leltet, fölnyitván, abban nagy meglepe-
tésökre mit sem találtak egyebet, mint egy ciliciu-
mot, és két bűnbánói fegyelmi-eszközt, néhány pénz-
darabbal együtt: melly kiosztásra volt szánva, mint 
rendes alamisna minden olly alkalommal, valahány-
szor a püspök vezeklést tartott. Midőn halálra vite-
tett a tiszteletre méltó főpap, teste egészen ki volt a 
folvtonos erőfeszítés és önsanyargatás következté-
ben száradva : már csak e látvány is képes lehetvén 
undorral tölteni el minden jobb lelket egy olly vér-
szomjas hóhér ellenében, ki a néhány napot sem 
tudja bevárni, melly e hervatag életet önkényt 
kioltsa. 

IV. 
Ha valamikor, bizonyosan időnkben kétszeres 

érdek- és fontossággal birhat egy illy önmaga iránt 
szigorú, s mások irányában engedékeny, szeretettel-
jes, hitbuzgó főpap életirányának tanulmányozása: 
midőn a caesaropapia, csak kissé változott külsővel, 
és módosított alkalmazással, de különben mindig 
egyforma psychologiai s politikai következetesség-
gel dolgozik az egyház leigázásán; és a magát világ-
rendezésre hívottnak képzelő hatalom, a hitet és ca-
tholicismust, csak az állam czéljaira szolgáló eszközül 
akarja felhasználni. Fisher életében az egyház kö-
zéppontjáhozi tántorithatlan ragaszkodás, kiváló 
sajátságul tűnik ki; s épen a sz. szék tekintélyének, 
egy ellenséges hatalom irányábani szilárd föntar-
tása volt az, mi őt a legiszonyúbb üldöztetésnek 
kitéve (mert még azok gyámolító karjaitól is, ki-
ket e harczban, élethalálra vitézül elszánt bajtársak 
gyanánt kellett tartani, megfosztva), vérpadra vitte. 
Mit róla Erasmus egyik levelében megjegyez, hogy 
tudnillik „Roffensis semper plurimum tribuit sedi 
Romanae" (miben tudvalevőleg sem Erasmus nem tar-

J) Erasmus (kit a ,Guilielmus Courinus' álnév alatt rej-
leni hisznek), mindjárt vértanúi halála után közzé tet t tudó-
sításában, e bizonyságot teszi róla: „tum vitae sanetimonia 
atque austeritate, tum administrandis Sacramentis, tum assi-
duitate docendi voce simul et scriptis, denique mira liberali-
tate in egenos. benignitate in studiosos, verum agebat Epi-
scopum." 

tott vele, sem átalában a ,korszellem igényeinek' hó-
dolni szokott ama ,politikus' párt, melly csak addig 
vallja magát Roma hívének, míg más irányhoz csat-
lakozni, a fenyegető veszedelem, vagy igért na-
gyobb haszon nem nézeti tanácsosnak), az minden 
iratai-s tetteiből kiviláglik.... Mert mindig voltak em-
berek, kik a pápaságban nem valamelly lényeges, a 
katn. hit- és egyházzal eredetileg összeforrott, hanem 
csak merő korszerűségeknél fogva, m a g a idejében 
h a s z n o s intézetet látnak ; mellyet ,m á s időkben és 
körülmények közt', a* kath. hit- és egy háziasságnak 
minden sérelme s veszélyeztetése nélkül mellőzhetni : 
vagyis azt nem tartják i s t e n i alapittatásu, minden 
időre számított műnek, a kath. egység lényeges fön-
tartója- s föltételének. Erasmus épen illy utilitarius 
szempontból tekintette a pápai elsőséget; mellyet en-
nél fogva, lehetett tisztelni s támogatni, valamig azt 
a korviszonyokhoz képest e , vagy ama tudós, ál-
lamférfi, s uralkodó czélszerünekhitte: de kiki tetszése 
szerint meg is szoríthatott, felfüggeszthetett, eltöröl-
hetett, mihelyt ezt saját fogalmai szerint (mellyeket 
természetesen a nagyravágyás, és önhaszon keresése 
szokott sugalni), kor igényelte szükség-, haladás-, és 
javításnak képzelhette. Neki az egész pápaság merő 
idő-, s korszerűségi kérdés vala : következőleg az an-
nak alapjául szolgáló hatalom, s függetlenség is. 
„Neque enim disputo", irja Erasmus illy értelemben, 
„unde illi (Pontifici) delata sit haec auctoritas"; (nem 
,akarja' feszegetni; mert nem hiszi, s tagadja isteni jo-
gát a létezésre. A kétszínű h a l l g a t á s , egyedüli kö-
telékül szolgál az illy eneknek arra, hogy magukat ka-
tholikusoknak nevezhessék !) „certe quemadmodum 
olim multisPresbyteris adhuc aequalibus unus eligeba-
tur Episcopus, ne schisma nasceretur" (mintha azért 
nem lehetne valami p o s i t i v isteni intézet, mert az ész 
is hasznos-és czélirányosnak ismeri, s mert köz-szük-
ségül mutatkozik ! Hisz épen az szolgálhat egyik je-
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leül isteni származásának, hogy az emberi természet-, 
és viszonyokrai tekintettel, annak hasznossága ta-
gadhatatlan) : „ita nunc ex omnibus Episcopis expe-
dit deligi U D i m i Pontificem, non solum ad excluden-
da dissidia, verum etiam ad temperandam tyranní-
dem aliorum Episcoporum, si quis forte suos opprime-
ret, — ac Principum profanorum." A ki egyszer nem 
tekint valamit a kereszténységben isteninek, hanem 
csak merő rationalisticus szempontból hasznos-és kor-
szerűnek néz: az jövő perczben e hasznosságot kétség-
bevonhatja; s vele magának az intézetnek is össze kell 
dőlnie, meg kell szűnnie. Akkor léte csak egy haj-
szálon , az emberek ingatag véleményétől, függ : te-
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kintélye pedig már előbb elenyészett, mint maga 
tettleg létezni megszűnt. Épen abban áll a roppant 
különbség a kettő közt, valljon i s t e n i n e k hiszünk-e 
valamit, vagy csak emberi tetszésen alapulónak: 
hogy a mit isteninek h i s z ü n k , annak sérthetlen-
sége felől akkor is meg vagyunk győződve, midőn 
bármilly okok, ha az emberi gyarlóság és visszaélés 
miatt is, annak hasznosságát, vagy épen szükséges 
voltát belátni nem b i r j u k ; s ez a változatlan fön-
maradás legjobb biztositéka. Mig a csupán embe-
riekül tartott intézetek, épen ama gyarlóság követ-
keztében , akkor is mellőzhetőknek nézetnek egyik 
rész által, midőn a másik azok hasznosságát nem 
csak belátja, de tapasztalja is, mivel érzi. A többség, 
vagy legalább hatalmasabb párt, sok olly dolgot 
szüntetett már meg a földön, mellynek elismert nagy 
h a s z n o s s á g a szolgált épen okul arra, hogy a sa-
ját ereje- s befolyásának biztositékát mindig az el-
lenfél gyengítése-, és megrontásában kereső politika, 
másokat megfoszszon tőle. 

Fisher, Erasmussal ellenkezőleg (jóllehet a tu-
dóst , és mivelt férfit nagyon is tudta a buzgó főpap 
becsülni az utóbbiban, mint ez is lehetőleg tisztelte 
a nagy pártfogót, daczára katholikusságának), a pá-
pai elsőség isteni rendeleten nyugvó magasabb te-
kintélyét minden alkalommal kiemelte ; mivel ő h i 11 
benne: s ezt annál inkább, és erélyesebben sürgette, 
minél szánandóbb látványul szolgált neki, s minden 
buzgó katholikusnak, ama langyos, és elvtelen egy-
kedvűség, melly e pontot illetőleg, korának csaknem 
minden tón-adó embereit, főleg honában, mint vala-
melly járványos, és a kor szellemében rejlő átalános 
betegség megragadta. — Ez szolgált neki zsinórmér-
tékül, és támaszpontul ama gyászos emlékezetű vitá-
nak folyta alatt is, mellyet VIII. Henrik féktelen 
szenvedélye, s képmutató szenteskedése támasztott, 
hogy a lelkismeretesség szine, s vallásosság álarcza 
alatt az egyházi felsőség és pápai tekintély megdön-
tésére szőtt terveit annál könnyebben, és észrevéte-
lenül kivihesse. Mert hogy ez, és nem valamelly 
más, a kath. egyház tanításában netalán Luther-, és 
Calvinnal észrevett állítólagos tévelygés kiirtásának 
szándéka birta őt az elszakadásra, azt nem csak a 
romai kath. tanításnak Luther ellen, írásban is meg-
kísértett védelme (melly által tudvalevőleg az angol 
királyoknak máig fonmaradt, ,defensor fidei' czimet 
a pápától kiérdemelte), hanem azon kegyetlenség is 
tanúsítja, mellyel a némethoni reformatio' terjesz-
tőit üldözte, nekik és követőiknek a katholikusoké-
val egyenlő sorsot, a legkínosabb halált szánván. 

Nem szükség hosszasan fejtegetni a VIII. Hen-
rik, és pápai dispensatioval elvett törvényes neje közt 
támadt válási pör okát. Hogy ezt a király gyengéd 
lelkismeretének azon nyugtalanságai okozták volna, 
mellyeket a korábban elhalt, még fiatal testvére érin-
tetlen özvegyének elvétele fölött, sok (18) évek után 
érzett, kit maga is a legerényesebb nő-, hü feleség-, 
és olly asszonynak vala kénytelen ismerni, ki neki 
hozományul egy végre nem hajtott korai házasság 
után, szűzies ártatlanságot vitt, és gyermekeket adott : 
ezt elhinni, vagy inkább elhivését tettetni, csak olly 
embernek volna lehetséges, ki VIII. Henriknek egye-
dül álnokságát, nem pedig belátását is örökölte. Fi-
shernek, s vele minden jó katholikusnak, mint Morus 
Tamás életiratából is látható, elegendő volt, minden 
mélyebb theologiai, nevezetesen sz.-irásmagyarázati 
nyomozásokat mellőzve az, hogy a pápai dispensatio 
megadatott : s ennél fogva meg kellett minden becsü-
letes, és jó lelkű aggálynak szűnnie egy hivői kebel-
ben. Mi az egészet csak azért emiitjük löl, hogy ki-
tessék, milly jellemtelen ingatagság-, és méltatlan 
habozásra volt már ekkor az angol főpapság, a jogos 
igényeket, és ártatlan nő becsületét védő pápa irá-
nyában képes: szótalanul beleegyezvén mindabba, 
mit VIII. Henrik álnoksága ez ügyben, hazudás, 
megveszegetés, ágyasának kitüntetése, és az erényes 
királyné-, a törvényes feleség-, és saját gyermekének 
megalázása, elűzése, örökségétőli megfosztása által 
gonoszul elkövetett. Henrik nem csupán saját orszá-
gának legtöbb főpapjait tudta megfélemlíteni, vagy 
ígéretek, és kegyei által részére hajlókká tenni: ha-
nem még a szárazföldi egyetemek,sőt pápai követek 
aljas megvesztegetésétől sem iszonyodott vissza, ó tö-
kéletesen meg volt róla győződve, mikép a világon, 
korában legalább, mindennek van ára, minden megve-
hető , s a valódi uralkodói lángész a pénznek illy 
czélrai eszélyes felhasználásában áll. „Angol ügynö-
kök utazák be a szárazföldet", irja Kerker, Lingard 
és Strype után, „hogy nyilvános megvesztegetés ut-
ján, a tudósokat és egyetemeket, a részökre hozandó 
ítéletre birják" (korunkban erre röpiratok, hirlapok, 
stb. használtatnak ; ámbátor a colportage már akkor 
is divatos kenyérkereset neme volt Londonban; s 
a Bibliávali kereskedést csak azért űzte utóbb kizáró-
lag, mivel ez jövedelmesebb, és egész világra szóló üz-
let : mig más könyvekre nézve a nyelv, nemzetiség, 
könyvárusok concurrentiája stb. is akadályul szolgál. 
Napjainkban már nem az egyetemek ítélete dönt, ha-
nem a mesterségesen csinált közvélemény, az,átalános 
szavazat' utján nyilatkozó népakarat) : .,mi, fájdalom! 
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nagyon is sokszor sikerült. Ez egyike a legsetétebb 
lapoknak a XVI. század történetében. Milly tönkre-
jutása szemlélhető abban minden erkölcsi, s vallásos 
érzelemnek! Croke Richard,olaszországi ügynök,ezt 

/ 

irá bizonyos alkalommal Henriknek : „Ámbátor én, 
kegyelmes uram! e pecséten kivül"(valamelly egye-
tem, vagy tudós aláírását érti), „melly száz koronás-
tallérba került, magasságodnak száztiz aláírást sze-
reztem: mégis ez semmi ahhoz képest, mit könnyen 
végbevihettem volna, ha akkor elegendő p é n z z e l 
vagyok ellátva." 

Az önző kornak ezen ingatag, és minden hízel-
gés- , félemlités-, ígéret- és fenyegetésnek nyiltan 
álló jelleme, Angliában annyira megfosztá minden 
önállóságuktól a főpásztorokat, hogy daczára a kér-
dés , dogmatikai s egyházjogi szempontból, világos-
ságra fejlődtének, a király és parlament által veze-
tett püspökök maguk sürgették a pápát engedékeny-
ségre VIII. Henrik irányában; sőt végre még az 
országnak ama tiszteletlen, s fenyegetődző nyilatko-
zatát is aláírták, mellyben a vonakodás esetére ki-
mondatik, hogy ők ez ügyben a sz.-szék nélkül is el 
fognak tudni járni1). A képmutatók csömörletes hüség-
erősitésekkel kisérik fenyegető k é r és ök e t , hogy: 

') Utálatos ama hittelenséggel párosult vakmerőség, 
mellyel e ravasz okirat fogalmaztatott Minden vallásos érzést 
kivetkezett emberek, tet tetet t pietással féltik itt a veszélyez-
tetet t religiót, az istenitett k i r á l y fölségét. Az utóbbit vala-
mennyi angol honfi feje- s lelkének vallja ugyanazon szellem, 
melly később, a körülmények fejlődtével, saját f e j é t hóhérpal-
lossal üt tet te le, s ölte meg l e l k é t ! „Regia maiestas, mond-
ják, nostrum caput, atque adeo anima (est) omnium nostrum." 
Csak is az ő érdemének tulajdonítja a gőgös nép, hogy áll 
még Roma, s a pápaság (Luther támadása következté-
ben) végkép el nem pusztult : egyedül a hasonlithatlan láng-
ész, VIII. Henrik (talán nem is egészen saját) könyve az, 
melly benne a lelket ta r t ja ; ő ama fejedelem, „cuius ore atque 
praesidio sua stat sedi Apostolicae authoritas." Valódi kalmá-
rias számitgatással liánytorgatják fel Romának a tet t szolgá-
latokat. A hü, kath. (?) angol nép ezek fejében nem kiván töb-
bet, mint egy kath. elv föláldozását : és a pápa még ebben is 
fukarkodik ! „Egyedül ő," a dicső VIII. Henrik, „nem élvez-
het ama tekintély részéről jótékonyságot, a ki ügyelt arra, 
hogy létezzék átalában tekintély, mellyhez mások fordul-
hatnak." Fisher életirója itt, de másutt is, rendkívüli hasonla-
tosságot vesz az akkori kor, és mai ,uj aera' között észre. I t t 
is, amott is, legnagyobb gondossággal kiemelt hódolat és szol-
gálatok a sz. szék irányában : megannyi danaus-féle ajándékok ; 
mellyekre egészen másnemű demonstratiók szoktak nyomon 
következni „Egy van csak, ugy mond, a mit illetőleg ma nem 
ugy van, mint akkor volt : ma nincs démoralisait clerusunk !" 
Azonban az apostoli intés soha sem fölösleges : „Qui se existi-
niat s tare , videat ne cadat." 

„egy, minden erényekkel tündöklő királyt" ne hagy-
jon meghallgatatlanul; ők kérik a pápát, „hogy ne 
zárja be atyai bensejét egy illy engedelmes, és jóra 
kész, illy hódolatteljes fiak elől": azonban nem fele-
dik a ,végleges eszközökhez' nyulássali fenyegetőd-
zést még egyszer beleszőni az a l á z a t o s folyamo-
dásba. S e guny- és daczczal tölt iratot, épen mint a 
Gorham ügyében hozott udvari rendeletet, aláirta 
mind a két, különben igen tudós, és más körülmények 
közt jeles érsek, alá a chichesteri, carlylei, lincolni, 
mani püspök, és a világi főrendüekkel együtt csak-
nem valamennyi apát és prépost 

Fisher tehát nem irta alá: de aláirták mások, 
és ollyanok, kiknek beleegyezését VIII. Henrik az 
egész angolhoni kath. egyház érzelmeinek kifejezé-
seül tarthatta, nem ugyan jogosan (mivel ő legjob-
ban tudta, milly uton nyerte ki ez aláírásokat), de 
mégis érvényesen, és sikerrel a csak külsőre néző tö-
meget illetőleg. Mi csuda, ha ez által nem csak VIII. 
Henrik hitte magát a főpapság irányában ezentúl tanú-
sított lenézés-,sőt mély megvetésre feljogosítottnak: 
hanem a nép is megszűnt az egyház szavára valamit 
adni. VIII. Henrik bizonyítványt nyert arra,hogy illy 
emberek ellenében mindent merhet; s hogy akkor is 
szolgálatkész eszközei leendnek, mikor a nyilt apo-
stasiába való beleegyezésre fognak felszólittatni : mi 
nem sokára meg is történt. 

V. 

Fishernek e szomoritó tapasztalatok közt egye-
dül a hivatalos kötelességek teljesítése, és tudomá-
nyok ápolása, az olvasás, írás, iskolák felvirágozta-
tása, főleg a görög nyelv és irodalom ismeretének 
terjesztése, szerzett némi vigasztalást és szórakozást. 
A görög sz. atyák munkáinak olvasását leginkább 
sürgette a cambridgei egyetemnél; s e nyelv tanu-
lását (mellyre ő maga 59 éves korában sikerrel adta 
magát) tanszékek fölállításával mozdította elő. (A 
zsidót különben is birta.) Colét, Lynacre, és Lylie 
mellett (ez irta az első görög nyelvtant Angliában), 
különösen G-rocyn és Latimer, mindkettő egyházi, 
jeleskedett a görög miveltségben; s az utóbbi voltma-
gának Erasmusnak is mestere. Fisher pedig, példá-
jávalFox püspökötis (1516-ban az oxfordi ,trilingve' 
latin, görög és zsidó ny.,collegium' alapitóját) maga 
után ragadván, Erasmust, ki 1505-ben Fisher elnök-
sége alatt lett Cambridgeben a Queens-Collegeben 
magisterré, a görög nyelv tanszékére meghívta, s őt 
innen eltávozta után is, folytonosan hathatós gyámo-
litásban részesítette. Saját erszényéből négy Fellow-
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ságot alapított Fisher az egyetemnél, egy tanítói 
széket a görög, másikat a zsidó nyelv részére, 
nyolez évdijas examinatorral együtt; ezen kivül he-
tenkinti kiosztást rendelvén a többi szegényebb ta-
nulók javára. Még könyvtárát is, azon időben a püs-
pökiek közt leggazdagabbat, a collegiumnak ren-
delte, minden ingó vagyonával hagyatni : de mindez 
hóhérai által elkoboztatott. Ha Fisher nem volt volna 
olly egyházához hü katholikus, a protestantismus két-
ségkívül a 16-dik század legnagyobb tudósai, s 
a tudományok felvirágozását leginkább elősegített 
nagy emberek közt tisztelné Fishert, és tiszteltetné 
a közvéleményben : de igy meg kell elégednünk 
azon, feledésbe menni engedett dicséretekkel, mely-
lyekkel őt Erasmus, Wharton, s némelly más, a 
pártérdek által nem egészen elvakított írók tetézik. 
Különben Fisher dicsősége jobban, és rá nézve ha-
sonlithatlanul nagyobb haszonnal lőn, erényes élete, 
s a kath. hithezi hü ragaszkodása által biztosítva. 
Csak is ez szolgálhat alapul a valódi dicsőségnek: 
nem pedig ama divatos hirnév, mellyet csapodár, 
élezés tudósok, a jelen élet kedvelői, szereznek ma-
guk és Maecenasaik számára; mellyet illy szavazók-
tól azután vonakodiksokszor az azok becsét ismerő társ 
is elfogadni: mint Oecolampadiustól Erasmus, a „Ma-
gnus Erasmus n o s t e r" czimet ! 

Mit kellett mindent Fishernek szenvednie azon 
ellenzéki álláspont mellett, mellyet a válópört illető-
leg nem csak a király, hanem a vele tartó, s meg-
vesztegetett többség irányában is elfoglalt, könnyű 
elgondolni. A mások elszéditése-, és megfélemlítésé-
ben olly mesterileg ügyes VIII. Henrik, annál in-
kább megfeszité nála minden igyekezetét, minél több 
függött egy illy tudós, és tisztelt egyéniség helyes-
lésétől. Milly ördögi ravaszsággal volt kiszámítva a 
richmondi vár egyik galériájában létesített négy-
szem közti találkozás: mellyben a király olly szende 
ártatlansággal panaszlá el gyengédlelkismeretessége 
miatt kiállhatlanná vált állapotát! S milly sötét, ha-
lálos bosszút esküdő szemekkel távozott a csábitó, 
midőn Fisher egész nyíltsággal tudatá vele kath. 
meggyőződését ; és térden állva, őt az elválási gondo-
latok elűzésére kérte! MidőnStaphyleus, megveszte-
getett pápai követ, 1527-ben haza hivatott, a király 
egyenesen Fishert adatá neki kísérőül (pedig 1512-
ben nem engedte a lateráni közönséges zsinatra menni, 
midőn őt az egyetem követül oda megválasztotta): re-
mélve, hogy az ügyes dialecticusnak sikerülend Fis-
her állhatatosságát is megrendíteni ; mint ezzel Sta-
phyleus dicsekedett is, talán hogy ne láttassék hiá-

ban húzni az árulási dijat, egyik, Wolseyhez 1528-
ban irt levelében : mellyben az aljas érzelmű praela-
tus nem pirul írni, mikép ,nem adta volna egy kö-
zépszerű püspökségért' (pro uno mediocri episcopatu 
desiderassem), ha e vitát Wolsey hallja. A követke-
ző, 1529-dik évben, a szerencsétlen királyné ellen 
hozott végzés alá még nevét is odacsempészték Fi-
sher püspöknek, mint beleegyezőét: nem tévén róla 
fel a király, és elszédített érseke Warham, hogy őket 
nyilvánosan meghazudtolja; mi mégis megtörtént. 
Illy alacsonyságokra csak is egy VIII. Henrik, és szol-
gái valának képesek. Cavendish hiven rajzolja a kinos 
jelenetet, midőn az egész fényes gy ülekezet előtt meg-
tagadja Fisher az álpecsétet és aláírást; sőt a végre 
bevallani látszó érseket is, mintha ezt ő, Fishertől 
nyert fölhatalmazás folytán cselekedte volna. „Nem, 
nem! kiálta fel Fisher, mylord! kérem önt saját be-
csületére, bocsánatért; de ÍIZ 2 mivel engem vádol, 
merőben nem igaz !" S a király a vitának azzal ve-
tett véget, hogy mondá: „Na jól van, rochesterimy-
lord! a dolog nem olly eldöntő fontosságú"; (egy, a 
legelső egyházi s világi tekintélyek által elkövetett, 
és az ország szine előtt fölfedezett aljas hamisítás, 
csekélység neki!) „mi nem akarunk önnel vitázni: 
különben is ön az egyedüli olly sok közt!" (Annál 
nagyobb dicsőség az egyetlen-, és gyalázat a ma-
gát eladott többségre nézve !) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi május 11-én kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva , Dr. J a r z Antal iskolatanácsost és gymnasium-
feliigyelöt Zágrábban , a sz. Pálról nevezett nyir-pályi prépostsággal 
a nagyváradi megyében legkegyelmesebben földiszitni, egyszersmind 
S l a d o w i c Ferencz ottani iskola-tanácsost és elemi-iskolafelügyelőt 
a zágrábi káptalannál tiszteletbeli kanonoknak legkegyelmesebben k i -
nevezni méltóztatott. (W. Z.) 

PEST, maj. 14-én. A győri egyházmegye mélt. és főtiszt, 
püspöke, április 26-dikán, Rákoson kelt főpásztori levelével 
kiséri az egyházi állam megtámadói- s bitorlóira, ő szentsége 
IX. Pius pápa által, mart. 26-dikán kimondott Ítéletet. Az ál-
talunk is közlött kiközösitési brevét a következő főpásztori 
körlevél előzi meg : 

,,Iustissima Summi Pontificis, seu rectius Ecclesiae Ca-
tholicae causa, quam nobilissimae mentes in Europa et extra il-
lám magna ingenii vi, nec minori eruditionis apparatu propugna-
bant , pro qua Catholici omnium orbis partium inaudita con-
sensione vocem suam extollebant, cui vel ipsi aequiores Aca-
tholici patrocinabantur, ad tempus saltern succubuit. Piacúit 
nimirum Imperium Grallicum, quod cum nasceretur, novam 
almae pacis aeram Europae pollicebatur, ad naturales usque 
fines dilatare, qui Italiam Helvetiamque versus praetensive 
Comitatu Niceensi, et Ducatu Sabaudiae circumscribuntur. 
Quod ut effectui dari queat , prius Summus Pontifex et S. 



* 346 . 

Sedes Apostolica provinciis Bononiensi, Ravennatensi, Foro-
liviensi et Ferrariensi, très autem Italiae mediae legitimi 
principes ditionibus suis hereditariis exui, et illae omnes pro-
vinciáé , ditionesque Regno Sardiniae incorporari debebant, 
cuius R e x , vicissim sua e parte praedictos Comitatum Nice-
ensem et Ducatum Sabaudiae fautori ac Patrono suo, Gallo-
rum Imperátori cessit. Huiusmodi iniquitas, a quocumque 
demum illa committeretur, antea rapina appellabatur, hodie 
annexionem dicunt. Mirum non es t , quod qui aeternae iusti-
tiae in tabulis cordis hominum scriptas leges , iuraque omnia 
proculcare pedibus non verentur , usum quoque loquendi ubi-
que receptum mutare, et mercedem, quam tulerunt, iniquita-
tis specioso nomine insignire, sicque hominibus fucum facere 
velint. — Rapinam praecessit eodem fucum faciendi studio co-
moedia popularis suíFragii. Comoediam fuisse omnes largiuntur, 
nec iis exceptis, qui illani producendam iusserunt, si veritati 
testimonium reddere velint. Nemo enim nescit, dudum inter 
raptores de eo conventum fuisse, ut nec summo Pontifici 
Legationes, nec Italiae mediae principibus suae ditiones resti-
tuerentur ; sed nec ullus ignorât, quibus artibus , ac pollici-
tationibus, qua fraude ac vi inducti fuerint concernent.es po-
puli ad sic depromendum suffragium, ut res e voto cederet 
alienis ditionibus inhiantium. Summo Pontifici praememoratas 
provincias eripere poterant , frangere ipsum, vel flectere non 
poterant. Stat ille firmus, non trépidât a facie hostium suorum, 
quorum potentiam, et quaevis audendi licentiam etiam po-
tentissimi metuere videntur ; non subscribit iniquissimis illorum 
postulatis, sed quos arguendo, obsecrando , increpando ad 
frugem reducere, atque a pravis moliminibus deterrere non 
potuit , poena plectit ad exemplum S. Petri Apostoli, qui 
Ananiam et Saphiram punivit non tantum, quod mentiti fue-
rint Spiritui Sancto, sed etiam quod partem pretii, quo agrum 
Ecclesiae datum ac donatum vendiderunt, legitimo Domino, i. 
e. Ecclesiae subtraxerint. „Anania ! inquit S. Petrus ' ) cur ten-
tavit satanas cor tuum, mentiri te spiritui Sancto, e t f r a u -
d a r e d e p r e t i o a g r i ? " Iniquissimi homines non agrum, 
sed intégras provincias Ecclesiae Romanae et S. Sedi Apo-
stolicae in perpetuum, atque ad promovendos sanctissimos 
fines donatas, atque ab eadem Ecclesia et Apostolica Sede a 
mdle et ultra annis tentas ac possessas invaserunt, legiti-
moque Domino eripuerunt." (Folyt, köv.) 

— A pesti hittani kar örömmel értesült f. hó 7-én tar-
tott gyűlésében, hogy a Lonovics-féle jutalomkérdésekre 
mindössze hét pályamunka küldetett be. Az illetők megnyug-
tatására közöljük az értekezések jeligéit: a) „A pályázóknak 
számát szaporítani sem szégyen." b) „Hoc primum intelligen-
tes , quod omnis prophetia Scripturae propria interpretatione 
non fit." II. Petri 1, 20. c) „Ubi Pet rus , ibi Ecclesia." S. Am-
bros. in Psalm. 40. d) „A szent-irás mezején szedtem erény-
virágokból kis szende koszorút fűzve szeretném édes anyám, 
az egyház keblére tűzni, ha tetszik neki!" e) (tq (IIftooc) 
xcu £,ti pelei év Piüfiti yei'opevoç áxegxcc).oxiöd>i -/.ara xerpa-

stb. Origenes, L. 3. in Genesim, apud Euseb. H. E. III. 5. 
f) „Quaecunque solveritis super ter ram, erunt soluta et in 
coelo." Matth. 18, 18. g) „Patronum faciunt dos, aedifica-
tio, fundus." — A pályairatok kiadattak szabályszerű bírálatra, 
mellynek eredménye a jövő tanév elején leend közzé téve. 

' ) Act. 5, 3. 

A GARAM mellől, Mária-hó 12-én. Elég ideje várom 
már a tudósítást e vidékről; de hasztalan. Legjobb lesz tehát, 
ha magam fogok ama valóban apostoli körút leírásához, mely-
lyet ő főmagassága, Magyarország herczeg-primása a mult 
hónapban annyi meg annyi tisztelet- és örömnyilvánitások kö-
zött megtett. Szép bizonysága e körút , egy részt a fiúi hódo-
latnak , mellyel a nyáj főpásztorához, más részt a testvéries 
indulat- és a tekintélyt tisztelő kegyeletnek, mellyel a tag a 
fejhez viseltetik. Sz. György hava 14-kén indult ő főmagas-
sága e körútra nagys. L i p t h a y Endre kanonok, mélt. S z a-
b ó József oldalkanonok, és gr. N y á r y Rudolf titoknok urak 
kiséretében. Csatára érkezvén a magas vendég, vagy inkább 
utazó, itt a lévai j árásbiró ur által üdvözöltetett ; tovább 
menvén, Lekéren és Kálnán keresztül, melly utóbbi helyen 
a barsi megyefőnök ur is tisztelgett ő főmagasságának, s 
ugyanitt ebédelvén is , délutáni négy óra tájban Aranyos-Ma-
róth felé vette út ját ; hol más nap a bérmálás szentségét vala 
kiszolgáltatandó. Útközben egyre hangzottak a taraczkok, és 
mindenütt zászlók alá sereglett tisztelgő sokaság várakozott 
a főpásztorra. Mohit , Alsó-Győredet stb. elhagyva,végre hat 
óra után szerencsésen meg is érkezett ő főmagassága A r a-
n y o s - M a r ó t h r a , hol a taraczkok üdvlövései és harang-
zugás közt ünnepélyesen bevezettetett a szentegyházba, s az 
,Ecee Sacerdos magnus' és ,Regina coeli' eléneklése után ál-
dást adva a népre, mélt. M i g a z z y Vilmos gróf urnák vi-
rágfüzérekkel ékes, és fényesen kivilágított palotájába kisér-
tetett. A mélt. grófi család mindjárt a lak lépcsőinél fogadá ő 
főmagasságát, azután pedig nagys. és ft. V a 1 e n t o v i c h Jó-
zsef cz. kanonok és kerül, alesperes ur tisztelgett a kerületi 
papsággal, valamint a megyei főnök ur is alárendelt hivatal-
nokaival. — Más nap reggel ünnepélyes sz. misét mondott ő 
főmagassága, melly alkalommal egyszersmind többet megál-
doztatott; a sz. mise végén teljes bucsut hirdetet t , és a bér-
málás szentségét 2447-nek föladta. -— Esti hat óra felé bucsut 
vőnAranyos-Maróthtól,és fél 8 körül a s z e n t - b e n e d e k i 
szentegyház ajtajában fogadta őt a fentisztelt kanonok és es-
peres ur. I t t 16-kán ünnepélyes sz. misét tar tot t ; melly alatt 
evangelium után kifordulván, a keresztény ember ama köte-
lességeit fejtegeté ő főmagassága, mellyeket ez a keresztség 
szentségében magára vállal; majd azután megujittatta a ke-
resztkuthoz gyűlt és égő gyertyákat tartó első áldozókkal a 
keresztségi fogadást, és a bérmálás szentsége által 878-at 
kent föl az Ur bajnokivá. Ebéd alatt az iskolai ifjúság phis-
harmonika kísérete mellett énekeket zengett a magas vendég 
tiszteletére. Négy óra körül ő főmagassága, követve szive su-
gallatát, a testvéri szeretet tiszteletét sietett leróni a S z e n t-
K e r e s z t e n tartózkodó beszterczei püspök, mélt. és ft. 
M o y s e s István ur, mint suffraganeusa iránt. A mélt. püspök 
ur pedig ugy fogadta metropolitáját, a mint csak egy jó fiu fo-
gadni képes várva-várt, szeretett atyját. O mihelyt értesülve 
volt ő főmagasságának szándékáról, azonnal körlevél által 
fölszólitá a szomszédban levő papságot, hogy a nagy vendég 
illő elfogadására készen legyen ; s azért több alesperes és plé-
bános gyűlt Sz.-Keresztre. Ott volt a ft. káptalan részéről 
nagys. S c h e r e r János , és B e r l i o z a Ferencz kanonok ur 
is ; tovább a beszterczebányai polgármester, Körmöczbánya 
és Korpona egy-egy küldöttje stb. Ezalatt ő főmagassága el-
hagyva Nagybányát, hol dörgő taraczkok üdvözlék őt , a bá-
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nyászok pedig zenével tisztelegtek neki, mig a leánykák tava-
szi virág-koszorukkal kedveskedtek, lovasok előlovaglása mel-
lett folytatá út ját Rudnón, Zsarnóczon és Felső-Apáthin ke-
resztül ; mindenütt az illető plébánosok, hivek és tavaszi ibo-
lyákkal kedveskedő leánycsoportok által üdvözöltetve : mig 
végre Vieszkára é r t , honnét már látható volt S z e n t - K e -
r e s z t n e k ünnepies színezete is. A Garam partján álló vám-
ház teljesen kivilágítva, a mezőváros, és főleg a püspöki lak 
gyertya-fényben úszott. Megérkezvén ő főmagassága, a mélt. 
püspök ur, udvari papjaitól környezve eléje sietett , és a leg-
nagyobb tisztelet- és lelkesült örömmel vezeté őt lakába. — 
17-dikén a plébániai szentegyház ajtajában fogadá ő méltó-
sága a bibornok-érseket, ki sz. misét mondott e templomban, 
mellynek fölszentelésén egykor mint rozsnyói tanár jelen volt. 
Majd azután megtekinté magát a plébániát, meg a püspök ur 
gyönyörű kertjét stb. Ebéd alatt a mélt. püspök ur poharat 
emelvén , köszönetet mondott ő főmagasságának szives láto-
gatásaért , mellyel őt és megyéjét szerencséltetni méltózta-
to t t ; majd előjöttek az iskolások, és a helybeli plébános ur 
által készitett pásztori verseket szavalták el meglepő ügyes-
séggel. A pásztorok egyike, a „korra nézve ugyan öreg, de 
szivére nézve még mindig ifjú ,Kubo', ízletes, szép, és mint 
a méz, olly jó sajtot" ajánlott ő főmagasságának; ,Anicska', a 
bojtárok nővére pedig virágfüzért nyújtott át neki, azon utó-
fohász kíséretében , hogy nyerje el valamikor a hervadhatlan 
koszorút! Ezután a pásztorok közös éneke fejezé be a gyer-
meki örömek eme szép nyilvánítását. Négy óra felé szívélyes 
bucsut vévén ő főmagassága a mélt. püspök úrtól , Szent-Be-
nedekre tért vissza. I t t 18-dikán a boldogs. szűz Mária kápol-
nájában csendes sz. misét mondott, azután a nép üdvkivánatai 
közt indult N a g y - S a l l ó b a ; hol elfogadván a barsimegye-
főnök , gróf H u n y a d y Ferencz, tek. L i p t h a y Gábor stb. 
tisztelgését, és elvégezvén némi hivatalos ügyeket, más nap 
1124-et részesített a bérmálás szentségében. Ebéd alatt az 
akkori lielyb. plébános és esperes ur S z a b ó Ferencz, jelen-
leg nyug. plébános talpraesett versekkel tolmácsolá a maga- s 
híveinek örömét a főpásztor jelenlétén. Négy órakor Zelizen 
át érseki székhelyére indult vissza ő főmagassága, hova esti 
hét óra után szerencsésen meg is érkezett. Az Ur angyala 
boldogul vezérlé és visszaliozá őt ! — 

PÉCS, május 6-án. Létezik városunkban egy, még a 
11-ik századból maradt szentegyház, mellynek ősrégi külseje 
koráról tanúskodik. Ez a Minden-szentek temploma, melly a 
török járom alatt is kath. kezekben maradt, mig a többi, po-
gány dulásoknak volt kitéve. Csudálandó az isteni gondvise-
lés : ugyanezen egyházban, mellyet a pogányok vad dühe 
megkimélt, Húsvét utáni 4-ik vasárnap egy mohamedán ke-
reszteltetett meg; mi annál inkább emelte az ünnepélyt, 
mert épen ekkor van a templom fölszentelésének évnapja. 
Ali, 30 éves t imár, miután több hónapi tanitás után eléggé 
jártasnak tartatott a hit elemeiben, megkereszteltetett, és a 
keresztségben István-Mihály nevet nyert. Valóban a hit Is-
ten adománya. Ur Isten! az egyháznak ezen uj plántáját erő-
sitsd meg a jóban! — Gr. Sz é c h e n y i Istvánért e hó 12-
én tartatott meg számos nép jelenlétében a gyászistentisz-
telet. Anagy székes-egyház minden oltáránál kis-mise is monda-
tot t .— Minap egy magán papi körben azon indítvány tétetett , 
miszerint jó lenne, ha a ,Religio', rendes czikkei mellett, a ,Phi-

lothea' módjára, minden számban egy jeles népszerű beszé-
det adna. Igy az előfizetők száma, némellyek szerint, legalább 
is még egyszer annyival szaporodnék *). Ezen dogmatico-mo-
ralis beszédek készítésére legjobban vállalkozhatnának a min-
den megyében létező theologiai tanárok, kik hivatalos állá-
suknál fogva, s a könyvtárak közelében létök miatt, ezt leg-
ügyesebben tehetnék. 

OLASZORSZAG. Romában f. hó 6-dikán ment végbe 
S a r c a n d e r János vértanúnak ünnepélyes boldoggá-mon-
datása ; mellyen az olmützi főmegye részéről érkezett küldött-
ség is jelen volt, a sz. atya által a kereszténység fővárosában 
kitűnő vendégszeretettel fogadtatva. Sz. Péter bazilikája, mint 
illy alkalmakkal szokás, ez úttal is nehéz vörös selyem szö-
vettel volt bevonva, s rendkivüli fénynyel ékesítve. A pápai 
breve felolvasása után, a boldognak mondott vértanú képe 
lelepleztetett ; mire ,Te Deum', és ünnepélyes sz. mise követ-
kezett. Ugyan-e hó 13-án de R o s s i , 20-án pedig L a b b r é 
tiszteletre méltó férfiak boldoggá-mondatása volt megtartandó. 

— O szentsége maradandó emlékeid ama nagyszerű 
öszliangzás- és fiúi ragaszkodásnak, mellyet a szent atya szo-
rongattatásában részvétteljes fájdalommal osztozó kath. világ 
hódolati föliratai által tanusitott, elhatározta, mindezen föl-
iratokat, és a sz. szék jogainak védelmére irt főpásztori körle-
veleket kinyomatni. Az egész több kötetre fog terjedni; s a 
2-dik kötet imént látott napvilágot. Ebben a franczia, belga és 
schweizi püspökök föliratai, s levelei foglaltatnak : köztük, 
erély, és gondolatmélység tekintetéből, főleg az orleansi, ar-
rasi, poitiersi, lyoni, auchi és perpignani főpásztorok iratai 
tűnvén ki. Ezek mind eredeti franczia nyelven adatnak, for-
dítás nélkül. A kiállítást igen szépnek modják. Az első kötet 
később jelenik meg: minthogy ennek tartalmát az olasz püs-

*) Bizonyosan a kiadási költségek is : ha csak azt nem akarnák 
a' tisztelt indítványozók, hogy a lapotjelenleg betöltő más czikkek, érte-
kezések és tudósítások egészen elmaradjanak. Mi még igy is nem meg-
vetendő költséggel adott pótlékivekre szorultunk, hogy a főpásztori 
körleveleknek hely jusson; és ne kelljen azokat még tovább elhalasztani, 
s még rövidebbre vonni, mint jelenleg teszszük : hát lia még m i n d e n 
számban egy egyházi beszédet adnánk, még pedig ezt is j e 1 e s e t! Hogy 
sok jó lenne a valóban szegény magyar egyházi irodalom hiányainak 
fedezésére, kétségtelen : de az már kissé kétes, valljon jó lenne-e egyet-
len lapba szoritani mindazon különféle tárgyakat , mellyekre a német-
nek , francziának, stb. száz külön lapja is van. A ,Religio1 czélja egé-
szen más , mint hogy népszerű beszédek közlése által legyen segítsé-
gül a tisztelt lelkipásztor uraknak : s ha e kitűzött czél fontosságát so-
kan be nem lá t ják , a fölött ugyan van okunk sajnálkozni, de nem se-
gíthetünk rajta. Csupán előfizetők szaporítása, bármilly szükséges 
volna is különben , nem volt soha legfőbb törekvésünk ; hanem inkább 
az , hogy a magyar egyház is birjon olly organummal, mellynek egy-
házias szellemet és öntudatot ébresztő, kath. jogot és igazságot védő tar-
talma- s irányáért , bármilly nyelvű, külhoni előtt se legyen oka pirulni. 
Ha ezt illetőleg csalódtunk volna reményünkben, ugy természetesen leg-
jobb az egészszel fölhagyni. Egyházi beszédek gyűj teményét , a kinek 
erre szüksége van , nálunk is könnyű már szerezni : s fölöttébb kételke-
dünk raj ta, valljon illy vállalattal a merő hasznot kereső speculatio jól 
számitana e ; mert minket legalább, kik a Szent-István-Társulat által 
megindított ,Pázmány-füzetek1 sorsát jól tudjuk, ,vestigia terrent. ' Az 
e vállalatot annak idejében támogatot t előfizetők száma , végre talán 
százra sem ment föl !.... Ne akarjunk mindent; mivel erre nincs tehetsé-
günk : hanem az t , a mi legszükségesebb, pártoljuk egész erővel. Csak 
igy lehet némi sikerre számolnunk. Mi a ,Religio'-ban inkább szeret-
nénk az egyházi irodalomnak tágasabb helyet nyerni : s bár csak ez 
óhajtásunk teljesítését tenné az előfizetők számának ohajtott szaporo-
dása lehetségessé ! S z e r k . 
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pökök feliratai képezik ; és sok nyilatkozat megjelenése aka-
dályozva volt eddig. A 3-dik, melly bevégeztetéséhez közelit, 
az austriai, németországi s hollandi episeopatus föliratait adja: 
élén a bécsi bibornok-érsek négy rendű főpásztori levelével. A 
4-ik Spanyolország, Portugalia, s Dél-Amerika, az 5-dik az angol 
birodalom- és gyarmataiban létező, ugy szinte észak-amerikai 
püspökök és hiveik, a 6-dik északi s keleti Europa, a 7-ik 
egyéb tartományok nyilatkozatait fogja tartalmazni. A mint-
egy 600-ra menő főpásztori szózat, magasztos képét adja a 
kath. világegyház hit- és szeretetegységének ; melly örvende-
tes chorusból a kik kimaradtak, az ,Oest. Volksfreund' szerint, 
sietnek magánleveleik által a hiányt pótolni. 

— A catholicismus ügye melletti lelkesedés és áldozat-
készség, Istennek hála! nem fogy: sőt inkább növekedik.Her-
czegek és grófok fiai (mint Chigi lierczegé) közemberekül 
Íratták be magukat a pápai hadseregbe. Bonaparte abbé, a 
meghalt caninoi herczeg fia, egész vagyonát hozta a sz. ügy-
nek áldozatul, egyedül porta-salarai villáját, és stipendiumait 
tartván föl maga számára. Még Bolognában is *), alig három 
nap alatt, és minden arrai felliivás nélkül (mint melly ott nem is 
lehetséges) , 10,203 lira gyűjtetett össze, a sz. atya iránti fiúi 
ragaszkodás megható bizonyítványául. Még meginditóbb azon-
ban a mély vallásosság érzete, melly ez adományokat kisérni 
szokta, az Istenhez bocsátott forró kivánatok- és imákban 
nyilvánulva; mint a lyoni főrendü hölgyek azon ajtatossága, 
mellyel fogadást tőnek, hogy közülök naponkint egy a four-
biéresi Boldogs. Szűz kegyhelyén, azon véleménynyel fogja 
ajtatosságát, a sz. gyónást és áldozást végezni, hogy Isten az ő 
szentegyházát oltalmazza : s ezt mindaddig, valamig a jelen 
crisis napjai tartani fognak. E fogadás, mellynek emlékét egy 
mindenkor égő lámpa örökitendi, Lamoricière tábornok nejé-
nek Lyonon keresztülutazásakor lőn téve, mintegy száz asz-
szonyság által. 

— A spanyol egyház föliratát ő szentségéhez a toledoi 
bibornok-érsek küldötte át Romába, 9 érsek, és 43 püspök 
aláirásával. Az irat latinul van fogalmazva, s a spanyol cle-
rus és nép kath. érzelmeinek mély bensősége mellett tanús-
kodik. Ezen kivül természetesen külön is érkeznek föliratok 
és adományok. 

— Az olasz nép által adott átalános szavazat értékét 
mindinkább tökéletes semmiségre devalválják az azokról ér-
kezett részletes tudósitások. A szavazatgyüjtés eszközei, néhol 
ugyan az Angliában is divatos korteskedés , az étel , ital, és 
pénz általi megvesztegetés korlátai közt maradtak : de külö-
nösen a Romagna-, s fővárosában, egyenes erőszakká fajultak. 
A ,Leipz. Zeit.' után a bécsi hivatalos lap is közli, mikép : 
„Bolognában nyilt erőszak használtatott a kedvező eredmény 
előidézése végett. Számtalan tekintélyes egyének kaptak le-
veleket , mellyekben értésökre adatot t , hogy minden, ki a 
szavazás napján meg nem jelenik, vagy elég vakmerő lenne 
,nem'-mel szavazni, a nép közjóllétének ellenségeül fog tekin-
tetni , s mint illyen bűnhődni is. A büntetésseli fenyegetés, 

*) Honnan Viale-Prela bibornok-érsek lialálát jelentik ! 

meg nem jelenés esetében, az épületek felgyújtása-, szeder-, 
és olajfák kivágása-, a ,nem'-mel szavazókra nézve pedig a 
gyilkolás általi halálban állott. Miután az illy fenyegető leve-
leket vevők meg voltak róla győződve, hogy az erőtlen ható-
ságok részéről semmi esetre sem számithatnak legkisebb ol-
talomra is , e fenyegetések által legtöbben megfélemlittetni 
hagyák magukat, és az annexio mellett szavaztak " 

FRANCZIAORSZÁG. A ,N. Münch. Zeit.'-ban egy párisi 
tudósitó alaptalannak irja azon, több tekintélyes lapok által 
közlött hirt, miszerint a franczia kormány megtagadta volna a 
Lamoricière alatt pápai szolgálatot vállalni akaró tiszteknek, 
az egyházi-államba való menetelt; valamint azt is kétségbe 
vonja, hogy a menni kívánók száma 750, vagy épen 2000 volt 
volna. Mi ezt is megemlitendőnek hittük : ámbátor e tagadá-
sok becse igen kétes olly tények ellenében , minőket a fran-
czia kormány részéről a lapok naponkint constatiroznak. A pá-
pai kölcsön további gátolásától is visszalépett, ujabb tudósitá-
sok szerint, a franczia kormány : de azért mégÍ3 igaz marad, 
hogy annak sikerültét akadályozni akarta. Ha e kormány 
eljárásában észrevehető minden ujabb változás azt bizo-
nyítaná, hogy az előbbi viszonyok felőli hir nem volt igaz, 
ugy átalában kár volna Francziaországról valamit olvasni : 
ugy csak a végét kell ez örökké változó dolgoknak be-
várni , s az lesz igaz. Némellyek még a sz. atya, és III. Na-
poleon közötti ,szövetséget' is lehetőnek tartják. Miért nem ? 
Csak vegyen a franczia kormány politikája olly fordulatot, 
melly azt igazságossá, az egyház, és kereszténység, tehát 
minden népek javával egyezővé teendi, ugy a pápa öröm-
mel fog illy czélra segédkezet nyújtani : de azért mégis 
igaz marad, hogy a franczia kormány, a pápa irányában sé-
relmes eljárást követett és követ, bárha azt egykor jóvá-
tenni volna is szándékában : mit csak az Isten tud , és eszkö-
zölni is egyedül az ő hatalmas malasztja képes. Az emberek 
absolut javithatlanságában nem hihet az egyház, melly a té-
kozló fiakért is imádkozik, és a bűnösök megtérését reményli 
(különben nem is fáradoznék megtéritésökön ; holott ez tulaj-
donképeni hivatása). Azért a sz. szék, legnagyobb ellenségei 
felől sem mondja, hogy azok nem válhatnak még az igaz ügy 
támaszaivá : de azért a lehetséges, és k i v á n a n d ó végered-
ményből (mellyet e m b e r n e k sem előre tudni , sem bekö-
vetkezését csalhatlanul előidézni nem lehet,) azt következtetni, 
hogy az egész csak (ügyesen-e, vagy ravaszul ?) összeszűrt 
terv következménye, a képzelhető legolcsóbb, mert legesztele-
nebb és malitiosusabb politika. Igy az ur Istent magát is a bün 
részesévé teheti a szentségét káromló halandó : mivel ő a rossz-
ból is jót tud kihozni ; s ekkép olly szinben adhatja elő a hi-
tetlen a gondviselés ú t ja i t , mintha a gonoszokkal egy kézre 
játszana a mennyei bölcseség is. Bármilly emberi állambölcse-
ség és terv e m b e r i : tehát sem a jóban, sem a rosszban nem 
angyali, vagy ördögi következetességü ; azért képes az okulás-, 
módositás-, és lényeges változtatásokra, minőkre a terv ké-
szítője előre nem is gondolt. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten , 1860. 



PESTEN, Május 19. 39. I Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t sze r : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 frt 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir . postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Szellemi kötelékeinkről. I. II. — E g y -
h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarországból, Olaszország- és 
Schweizból. — Irodalom. 

Szellemi kötelékeinkről. 
„Pone me ut signaculum super brachium tuum." 

( C a n t . 8 , 6 »). 

A jóra törekvő iró lelke áldásdusau ragyogó 
nap, melly egyaránt önti el fényét s melegét a föld 
szinén; a nélkül, hogy az általa megtermékenyített 
tér körül ácsorogva hivalkodó népre csak figyelem-
mel is volna: holott a többi égi testek akadályozó, 
vagy elősegítő befolyását sem lehet eltagadni. A nap 
mindazáltal nem hat a föld mélyébe, sem azokra, kik 
sugarai elől sötét odúkba rejtik magukat. A nap nem 
gyakorolhatja tovább, éltető hatását ott , hol eléje 
vastag, átmelegithetlen ernyőt tartanak; vagy a mi 
főbb, azt akarják, miszerint egyedül azon térre süs-
sön és világítson,csupán olly n ö v é n y e k gyökerét 
melegítse, mellyek némelly embereknek kedvencz-
élményeik: habár azokat a nagy rész ugy ismeri is, 
mint m é r g e s - n ö v é n y e k e t . Innen van, hogy 
sok szellemi kertész csak olly növényeket termeszt, 
mellyeken a nagy városok piaczán, az ujságvágyas 
sokaságban könnyű szerrel, és tetemes nyereséggel 
továbbadhatni ; nem sokat törődvén vele, ha a va-
lóban hasznos termények nagy része ott rothad is 
össze a raktárakban. Sőt saját divatczikkeik nagyobb 

J) „Ut simus invicem in omni brachii nostri operatione 
coniunctissimi. Postquam Christus sponsae suae illám immen-
sam charitatem, quae in passione et morte sua reluxit, de-
monstravit : poscit in ea, ut in iugem sui reverentiam et amo-
rem, crucem perpetuo in brachio gerat. Quatenus nulla un-
quam eius vitae ac passionis memoria e cordibus nostris exci-
dat. Ut Ipsi semper adhaereamus, sit fortis ut mors, nostra 
dilectio. Sicut mors omnia dómat : ita sit amor noster omnia 
superaturus. Sit pia nostra aemulatio. Qui enim charitatem 
habent,intusaccenduntur, sicutlampades ignis; exterius vero 
in assidua operatione iustitiae fervent , sicut flammae ignis...." 
Nászbokrétául azon t. paptársaimnak, kik csak most lépnek ki 
először az életbe , hogy magukat testestiil-lelkestül eljegyez-
zék az egyháznak. 

részének el nem kelése is könnyen viselhető baj rá-
jok nézve, mint kik a túlságos áron adott kevéssel ma-
gukat előre kártalaniták. Hisz az egész úgyis csak 
egy-két órányi hatás-, vagy kiállításra volt szánva. 
Az mindazonáltal kipótolhatlan kár , hogy az illy 
csecsebecséknek gyakran még több vevőjök van, mint 
az örökké virulatos szellemi százszorszépeknek, mely-
lyek illata az örökkévalóság kies tájairól lengedez 
felénk. 

E kis bevezetés után helyet kérek a következő 
eszméknek, mellyeket korszakunk életképeiről má-
soltam. Ki ne tudná, hogy korszakunk alakító tényei 
közt milly roppant tér jut a h a z u g s á g n a k ! Uly 
időszak mindenkor sok kisértetnek tevé ki az egy-
háziakat is; tévedésbe ejtvén nem egyszer még a 
legélesebb látású, s egyébkint feddhetlen jellemű 
férfiakat is. „Habemus autem thesaurum istum in 
vasis fictilibus, ut sublimitas sit virtutis Dei, et non 
ex nobis." (II. Kor. 4, 7.) Kiválóan nagy szükségünk 
van az összetartásra. 

I. 
Ama titkos értelmű könyvben, mellynek czime 

,Énekek éneke' a szent lapok közt, s mellyet olly 
kevesen akarnak érteni, és saját természetfölötti, az-
az : istenszellemi fónségében alkalmazni, azt kívánja 
a vőlegény, hogy az ara őt mint nászbokrétát kar-
jára, vagy keblére tűzze; vagy mint a keletieknél 
szokás volt, a kedves nevét aranyba vésve, karpere-
czén, vagy pecsétgyűrűjén őrizze. Igy is, ugy is 
megteszi kellő hatását a titokteljes jelentőség. Annyi 
bizonyos, hogy Krisztus egyháza, a világegyetem 
szellemi arája. ,Quis est minister sacramenti'? itt 
arról nincs kétség. Én, midőn e titkos igék fölött el-
mélkedem, azt képzelem, hogy a kath. ősegyház 
egyes főpásztorai, a püspökök, ugyanannyi Jézuska-
rok, a világ fölé kiterjesztve; s mi fölszentelt papok 
ugyanannyi nászbokréták, ,signacula' (oh csak ne 
c s i n á l t virágok !), vagy érczbe vésett, jellemző, s 
titkos, i g é k , ,nomina scripta in libro vitae'vagyunk 
a püspökök kiterjesztett karjain. Azt képzelem, hogy 
mi mindnyájan vérrel vagyunk egymás karjára irva, 
mint titokteljes szeretet-jegyek. Jézus kinkoronájá-
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nak egy-egy tövise képezi az egyetemes egy-
házban amaz oltó-tüt, mellynek szúrásai által az 
örök himlőtől megmenekedvén, a legigazabb érte-
lemben vihetjük át a nemzetek életébe azon apos-
toli titkokat, mellyek neve a szent-irásban : ,nova 
conspersio ' — „Utinam nulli nostrum mundus 
iure merito dicere possit : ,Plenis velis iam denuo 
redit ad mea.' Ubi ergo est decantatus ille regni Dei 
triumphus ?" 

A józanabb dajkamesék egyik függönyszárnya 
alól kandikál elém egy kis rege a gyilkos gyermek-
ről , ki játék-közben kis társát ölte meg késsel ; mert 
apja sertésölő volt : s a gyermekek disznót játszván, 
hogy tort is ülhessenek, egy társukat lefogták, és 
egyikök mészáros, vagy trokár lett. Törvény elé 
kerülvén az ügy , a biró egyik kezében piros almát, 
másikban fényes ezüst-huszast tartott: ez által az 
öntudat állapotát akarván mintegy szemléltető mó-
don a választmánynak bebizonyitni. Hogy a gyer-
mek inkább nyúlt a piros almához, mint a fényes 
ezüst-huszashoz, megengedem ; mert még nem tudta, 
hogy az ezüst-huszason legalább is 20 piros almát 
lehetett volna venni. De ha ugyanazon gyilkos fiu 
15—16 éves korában is, midőn már nem csak eszé-
vel él, hanem a furdaló lelkiismeret hatalmát is érzi, 
a piros alma felé nyúlna, bizonyosan azt mondaná 
erre a biró : ,Hej fiu ! nem ugy verik a czigányt. Mert 
más törvény is van az emberben ; nem csak az, melly 
szerint eszünk, iszunk, és alszunk.' — A világ is ki-
nőhette volna már magát az öntudatlanság korából. 
Sőt hogy ki is nőtte, bizonyítja azon okossága, mi-
szerint ha alkalma van, egyik kezével az alma, má-
sikkal pedig a húszas felé nyul. Illyen világgal már 
nem lehet örökké édeskés modorban beszélgetni. Ne 
hímezzünk, hámozzunk tehát, mint Pilatus; midőn 
fölébredvén szivében az igazság érzete, Ítéletet kel-
lett az ártatlanság fölött hoznia, s ő mégis csak ke-
zeit dörzsölé, mondva magában: ,Ha igazságot szó-
lok, elvesztem a népszerűséget; ha elitélem az ártat-
lan vért, megölöm szivem nyugalmát. Mit tegyek?... 
Eh, vigyétek el, és feszítsétek őt meg !' Azután pedig 
vette a vizet, és azon hitben, hogy tiszta az ártat-
lannak vérétől, mert nem hozott egyenes és határo-
zott Ítéletet, — megmosá kezeit. De a sziv nem kéz. 
A sziv, a sziv! Ugyan eszünkbejut-e sz. Ignácz vér-
tanú szive, melly az oroszlánok körmei közt Jézus 
a r a n y n e v é t ő l ragyogott ! „Vos testimonium per-
hibebitis de me." („Omnes nos testes esse oportet Chri-
sti Domini ; non quidem voce, non praedicatione, non 
miraculis, sicut ,apostoli virtute magna reddebant 

testimonium resurrectionis Jesu Christi' (Act. 4.), 
s ed m o r i b u s e t i m i t a t i o n e.") 

Még az apostolok idejében tartott antiochiai zsi-
nat határozmányából tudjuk ugyan, hogy a kik 
Krisztusban hisznek, k e r e s z t é n y e k n e k nevez-
tetnek ; de a név még nem tény. Arra pedig, hogy 
valami történeti jog erejével birjon, tények, mégpe-
dig kétségbevonhatlan tények kellenek. Mert hogy 
valaki magát pusztán ,keresztyénnek' nevezze, tény 
nélkül, arra, mint az igy nevezett keresztények ira-
tai bőven hirdetik, nagyon megszűrt hit is elegendő. 
S azután az igaz hivők legnagyobb botrányára még 
azt mondják, hogy : ,csak a hit szükséges egyedül a 
megigazulásra.' Annyit bizonyosan nem csak a hi-
tetlenséggel teljes könyvek, de a tapasztalás után is 
merünk állítani, hogy ez nem a Jézus köntösét c s ó k -
j a i v a l i l l e t ő , sem a lábait drága k e n e t t e l meg-
kenő asszonyok boldogító hite. Mindez valóban 
külső tény, és érzékekre ható hitnyilvánulat volt ; 
s ki fogja-e valaki az evangeliumi történetből tagad-
ha tn i? . . . Mégis mennyi arczfintorgatás, mennyi 
kath. hivői (!) guny nem ér bennünket, ha például 
a Jézus Krisztus helytartója iránti kegyeletről levén 
szó, azt említik a hivők seregéről, hogy a romai 
pápa lábaihoz borulva, sz. Péter apostol ereklyéit 
csókolja! Hagynátok csak ti békét ama külső té-
nyek* és demonstratióknak, mellyekkel a nép sze-
me fényét és eszét vesztitek : azonnal meglátnók, mit 
mivel ott ben a csendes medrébe visszavonult l e l k i -
i s m e r e t . Igen, a l e l k i s m e r e t , melly valameny-
nyire elaltathatik ugyan, de meg nem semmisittet-
hetik. „A l e l k i i s m e r e t , ez a jó és gonosz, az igaz 
és igazságtalan, az érdem és vétek érzete, mellyet 
minden ember bensejében hordoz ; és melly az egye-
temes igazságnak, mellynek erejénél fogva az em-
beri társadalmak fönállanak, alapját képezi. A l e l k i -
i s m e r e t , melly saját szemléletünk folytán nyert 
tudománya a természet szerinti, elévülhetlen t ö r -
v é n y h e z i viszonyainknak, a mellynek szabadsá-
gunk mikénti használatáról meggyőződésünk szerint 
előbb-utóbb számot adni tartozunk." Az emberi igaz-
ság csak büntet, de nem jutalmaz; mert csak fél 
keze van, mint Charron mondja. Innen a rendetlen-
ség, melly elékteleníti az emberi társadalmakat; 
mellyekben olly gyakori tünemény, hogy mig az 
erény lépteihez szerencsétlenség tapad, a bűnre jól-
lét mosolyog. Valljon ki lehetne képes itt az egyen-
súlyt helyreállítani, s ama fölséges igazságot meg-
bosszulni ; melly örökké tiltakozik e r e n d e t l e n -
s é g ellen, s mellynek oltalma ellen sokan álbiztos-



ságban ringatják magukat. „A l e l k i s m e r e t és 
emberi igazság, jelentőséget és állandóságot csak 
azon meggyőződés következtében nyer, miszerint lé-
tezik egy l e g f ő b b és c s a l h a t l a n igazság , melly 
teljes elégtétel nélkül föl sem fogható. A l e l k i s m e -
r e t furdalása tehát nem egyéb, mint annak meg-
idéztetése a legfőbb igazság birói széke elé, s bün-
tetéseinek titkos sejtelme." 

Ha valaha, ugy most. kell nekünk is az anya-
szentegyház i s m e r t e t ő j e g y e i t egymás közt ki-
cserélnünk. Most, midőn az egész világ mozog; midőn 
ugy szólván, minden egyes ember megfeszíti erejét, 
csakhogy régtől fogva táplált elveit és nézeteit, ha 
azok az emberi-nem fönállásának egyetlen biztosi-
téka , a k e r e s z t é n y s é g veszélyeztetésével járná-
nak is, előtérbe tolhassa. ,Diabolus non dormit.' A 
legegyszerűbb falucska sem ment egészen az átalá-
nos erkölcsi ragály behatásaitól; mellyek annyiféle 
módon támadják meg az együgyüek hitét, a hány 
illy konkoly hintő, s martalékot kereső ellenséges em-
ber ólálkodik a békés nyáj körül. Vagy nem a leg-
különösebb j e g y v á l t á s o k korát kezdjük-e élni? 
Iparkodjunk mi is helyet csinálni, hogy az anya-
szentegyház is kioszthassa a maga jegyeit. A népek 
történetében már megvan örökítve a durva erőszak. 
Ott ama pogányságra eléggé emlékeztető u r n á k 
fenekéről még nem szállott egészen föl a Nérók és 
Juliánok átkos hamva. Oda tehát mi csak ugy bo-
londjában nem csődülhetünk. Inkább le fogunk tele-
pedni a vértanuk sírjainál; hallgatván ott Chateau-
brianddal az égi tájakról lengedező enyhe szellők is-
mertebb zenéjét, s ama szellemi édes inspiratiókat, 
mellyek ott az illatos sírok fölött, lágy és örök zen-
gedezésben váltják föl egymást. „Ez a föld, mellyen 
annyiszor apáink vére folyt, ez, mellyhez annyi 
s z e n t nevet k é t ezredév csatolt." A mi jegyváltá-
saink itt nyernek érvényt. 

II. 

Ama kényes dolog, mellyről most némellyek 
szerint ovatosan és félve kell szólni, a romai pápa ügye; 
melly hogy még mai nap sem szűnt meg az egye-
temes egyházra nézve aggasztó lenni, bizonyos elő-
adások szerint, , c sak a p a p o k n a k l e h e t kö-
s z ö n n i , k i k a z o n n a l e l r o n t j á k a l e g j o b b 
s z á n d é k l a t o k a t ' ! ? Milly ragadósak, főkép nap-
jainkban, a világban körülhurczolt mindennemű véle-
mények és kósza hirek, elég fájdalmasan tapasztal-
juk. Különösen nekem volt egy esetem, mellyet em-
lékezet okáért szóba kell hoznom. Mig az ,Idők Ta-

nuja' hiányzott a kath. közönségnek, gyakran jöttünk 
ama kényszerű helyezetbe, hogy a világ politikai 
állása felől is akarván valamit tudni, saját pénzün-
kön kellett nem egyszer vennünk az olly hazugsá-
gokat és ellenséges indulat jeleit, mellyekról legki-
vált saját pénzeért, bizonyosan ki sem hall szívesen. 
Lapjaink illyformán különféle megjegyzések-, eszme-
cserék- és levelezésekre adtak alkalmat. Kiki iparko-
dott a maga meggyőződését fölszinre juttatni. A 
,Magyar Sajtó' egyik számára többi között veres 
ónnal egy világi által irva, ezeket találtam: „Minden 
sorából kirí a pápa-, s kath. egyházellenes tendentia. 
Nem kell." Az ,Idők Tanujának' azon számára, melly 
a pápai allocutiót hozta, ugyan kath. világi által irva, 
ellenben ezek valának olvashatók: „Pius pápának 
nem lehetünk (!) barátjai. Ö ingerelte (!) az olaszokat 
1848-ban forradalomra; ő szentelte föl a forradalmi 
(?) zászlókat ; akkor forradalmár és republicanus, ké-
sőbb pedig népeinek despotája ! Itt tehát működik az 
igazságos nemesis." (Aláírva sajátkezüleg.) Egyszer-
smind felelet a pápa számára nyitott adakozási alka-
lom közlésére. Csak ebből is kitetszik, mit várhat az 
anyaszentegyház sok, kebelbeli, ugy nevezett kath. 
fiaitól; kik mindamellett, hogyévek hosszú során át 
pazarolta rájok az egyház, mint gondos anya, ezer-
nyi áldásait, a szorongattatás idején megvetik és el-
hagyják őt. Különben a tárgyra nézve párját ritkító 
elfogultság, vagy tudatlanság megczáfolása végett 
utalunk ő szentsége pápai első körlevelére, s a meg 
nem hamisított történelmi adatokra 1). 

*) Az érintett pápai körlevél teljes a mostani viszo-
nyokra is kiható tapasztalati bizonyítékokkal. Csak néhány 
sort idézünk. „Neminem vestrum latét Venerabiles Fratres ! 
hac nostra deploranda aetate acerrimum ac formidolosissi-
mum contra catholicam rem universam bellum ab iis homini-
bus conflari, qui nefaria inter se societate coniuncti, sanam 
non sustinentes doctrinam, atque a veritate auditum averten-
t e s , omnigena opinionum portenta e tenebris eruere, eaque 
totis viribus exaggerare atque in vulgus prodere et dissemi-
nare contendunt. Horrescimus quidem animo et acerbissimo 
dolore conficimur, cum omnia errorum monstra, et varias mul-
tiplicesque nocendi artes, insidias, machinationes mente reco-
gitamus, quibus Iii veritatis et lucis osores et peritissimi frau-
dis artifices" (most már meg is nevezhetjük őket) „omne pie-
tatis , iustitiae , honestatis Studium in omnium animis restin-
guere, mores corrumpere, iura quaeque divina et humana 
perturbare, catholicam religionem, civilemque societatem con-
vellere, labefactare, immo si fieri unquam posset, funditus 
evertere commoliuntur. Et quo facilius populis illudant, atque 
incautos praesertim et imperitos decipiant, et in errores secum 
abripiant, sibi unis prosperitatis vias notas esse comminiscun-
tur, sibique philosophorum nomen arrogare non dubitant, per-
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Oh ne tréfáljatok az Istennel, kevély filiszteu-
sok! Minden m é r t é k n e k elég a maga sulyja; s ha 
csak egy s zemer re l vetsz is rá többet, már veszve 
van az egyensúly. Rettegjen az ember e végzetteljes 
mérlegre nyomtatóként kapaszkodni. Egy kis forgó-
szél , egy sebes villám, egy érrándulás, egy szem-
pillantás : — és ott fetreng a szegény, a föld porában. 
Az é s z , mint valamelly össze-vissza faggatott ma-
dárka ott ül szárnyleeresztve, sáppadt homlokkal: 
neki is üditő valamire volna szüksége. Az e r ő ott 
hever mellette rondán, mint egy szakadt kötél, melly 
annyira korhadt már, hogy egy gyermek koporsó-
ját is alig lehetne rajta a sirba lebocsátni. A ke-
v é l y s é g maga, mintegy megrongált lepedő, — 
jó lesz halotti szemfödélnek. 

A legújabb napi események hány illy véres be-
tűt mutatnak föl az ,Isten ujjával' irt titkos könyv-
ből, ,in quo totum continetur, undemundusiudicetur.' 
Jó nekünk az Isten akaratjának mélységes imádásá-
ban, nyugodtan nézni a jövőbe. Mi már megtanul-
tunk, az Istennek föltétlenül engedelmeskedni min-
denben. Aludni mint Jónás a hajó fenekén bizonyo-
san nem fogunk; nehogy valami pogány százados 
azzal rázzon föl minket is az idétlen álomból, a mivel 
Jónást, hogy tudnillik a veszély elháritása végett mi 
is forduljunk könyörögni a magunk Istenéhez. 

Az együgyü törökökről olvassuk, hogy imád-
ságuk közben arra fordulnak arczczal, a merre Mek-
kát hiszik lenni. Valljon kevésbbé tiszteletes e a kath. 
hivők előtt Roma, mint a muzulmannak az ő Mek-
kája? S mi ne forduljunk-e lélekismeretben leköte-
lezett forró imáinkkal a fenyegetett örök város felé, 
hol a hivők atyja, sz. Péter apostol fólfeszittetésének 
képe előtt értünk gyakran,igen gyakran sir és imád-
kozik? Vagy nem vég nélkül több, és becsesebb-e 
nekünk Roma? „Az Isten maga rendelt egy élő te-
kintélyt, melly az ő mennyei kinyilatkoztatásának 
igaz és hiteles értelmére tanítana, melly azt megala-
pítaná , s minden, a hit- és erkölcsöket illetőkben tá-
madt kérdéseket e s a l h a t l a n végzésével eldöntene: 
nehogy a hivek a tanitás minden szelétől ide s tova 

inde quasi Philosophia, quae tota in naturae veritate inve-
stiganda versatur, ea respuere deberet, quae supremus et cle-
mentissimus ipse totius naturae auctor Deus singulari bene-
ficio et misericordia hominibus manifestare est dignatus, ut 
veram ipsi felicitatem et salutem assequantur." Ezek-e vall-
jon ama forradalmi eszmék, mellyek a legjobb pápa atyai szi-
vében a k é n y u r a l m a t , mint következményt megérlelék? 
L. ,Religio és Nevelés'. 1847. I. 34 és köv. 1. V. ö. ,Hirfüzér', 
56. 1., a pápának mint fejedelemnek korszerű intézkedéseit a 
megtámadok ellenében. 

vitessenek, a tévelygésbe keritni törekvő emberek 
gonoszságánál fogva. Melly élő és esalhatlan tekin-
télyt csak azon egyházban találhatni föl , melly 
Krisztus Urunk által Péterre, mint az egész egy-
ház fejére, főnöke- és pásztorára, kinek hitét ő soha 
el nem veszendőnek igérte, építtetvén, mindenkor 
saját törvényes főpásztorokkal vagyon ellátva; kik 
szakadatlan sorban , magától Pétertől vévén ere-
detöket, az ő tanitói székébe helyezvék, s ugyan-
azon tanítása-, méltósága-, tisztelete-, s tekintélyé-
nek is örökösei s védelmezői." 

Az idők viszontagságai, s a gonosz emberek 
fortélyai, közönséges tér- és távolra nézve elsza-
kaszthatnak ugyan minket egy időre Krisztus Jé-
zus helytartója-, s annak apostoli székhelyétől Ro-
mától: de s z e l l e m i k ö t e lé k e i n k e t semmi szét 
nem tépheti. S mi uj szövetségi Jerusalemünket, 
ha lerontanák is, lelkünk epedő vágyaival szellemi-
leg addig épitenők, valamig az ige testté nem lenne, 
s bennünk nem lakoznék. A hol Péter, ott az anya-
szentegyház, mondja sz. Ambrus. 

Egyébiránt nem első vihar az, melly Roma fö-
lött tornyosul. Bizonyosan most is be fog teljesedni, 
mit a seregek ura mond Malachias prófétánál : „Nap-
kelettől napnyugotig nagy az én nevem a pogányok 
közt." Ezredéves öröksége az egyháznak és a pápák-
nak a szenvedés. De sz. Péter halász-gyürüjében 
régtől fogva ott ragyog a törhetlen gyémánt, — a 
pápák jelleme: biztosításul a hivők millióinak, ne-
hogy a kishitűség erőt vegyen rajtunk. Igy, ha áll 
az, miszerint a történelmet nem csupán az emberek 
készítik, mi a történelemből azt tanuljuk: miszerint 
soha sem történt igazságtalanság, melly üdvös gyü-
mölcsöt termett, és önmagát meg nem bosszulta vol-
na. Szintolly régi, mint teljesen igazolt észrevétel 
az, hogy midőn az emberek bünt vetnek, ugyanak-
kor egy látatlan kéz szórja közbe azon v e s s z ő k 
magvát is, mellyek előbb-utóbb büntetésök eszkö-
zeiül szolgálandnak. 

Olvassuk tovább a lapokban, hogyazon képet, 
melly alá szentséges atyánk e szavakat irta: ,,Agi-
tur vento navis, feritur undis", több helyütt nem 
engedik közzé tenni. Igen, mert ezen hathatós ima 
is ott susog halkan a pápa által magáénak vallott 
kép körül: „Domine salva nos!" Ettől pedig, — ha 
nem mondják is, de bizonyosan félnek az olly l á n g -
e s z ű emberek, kik illy napi kérdések fölött vitáz-
nak: „Valljon az emberi ész minden vágyának ké-
pes-e megfelelni, minden fejlődési fokon, és minden 
fülvethető problémának tud-e eleget tenni a keresz-
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tény vallás, az evangelium? Valljon a Krisztus által 
kijelentett tudomány-e az örökre megvont határ, 
mellyen tul az ész nem szállhat önveszélye nélkül? 
Valljon a Theologiától körülirt, megszabott téren 
haladjon-e az egyház, és igy Krisztuson, a m i n t 
ő t n é m e l l y e k f ö l f o g t á k , mint egyetlen fun-
damentumon emelkedjék, és épüljön? Mind erre ta-
lán ugyanazon ,prot. egyházi' lapból Greorgius Sir-
miensissel mi sem mondhatunk egyebet, mint, hogy: 
„Vere Domine Caesar! non multum ipsi iam adorant 
Deum,quia Lutteriani sunt; qui dicebant: quod san-
ctissimus Papa non haberet n u l l á m authoritatem 
absolvendi a peccatis populum, quod Eueharistia es-
set idolum, quod Beata Virgo fuisset communis mu-
lier, sicut mater ipsius" stb. 1). „Magna est pietas, 
prodere latebras impiorum, et ipsum in eis, cui ser-
viunt, diabolnm debellare." (S.Leo.Serm. VIII. c. 4.) 

S. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 19-én. A legfölségesebbOltári-szentségfoly-

tonos imádására, s a szegény templomok fölszerelésére Pesten 
alakult társulat, készleteit a belvárosi plebániaház első emele-
tében, szabad bemenet mellett, majushó 27-től kezdve 31-ig be-
zárólag, 11 órától 5-ig közszemlére rakja ki. Ez időtől fogva ju-
niushó 30-áig fogadtatnak el a kérvények a plébános uraktól; 
kik azokhoz a kerületi esperesség bizonyítványát csatoland-
ják : melly által igazolva legyen, hogy templomuk a kerület 
legszegényebbjeinek egyike, s hogy helybeli segédeszközök-
kel vagy épen nem, vagy csak fölötte szűken van ellátva. A 
püspöki hivataloktól e részben vett tudósításokra is különös 
értéket helyez a társulat. A plébános uraknak ajánltatik, 
hogy templomaik állapotát világosan, és kimeritően irják le, 
azok inventariumát csatolják kérvényeikhez, a leginkább 
szükségelt czikkeket névszerint jelentsék, kérvényeiket a tár-
sulat elnök-asszonyához , nmélt. gróf C z i r á k y Jánosné, 
szül. Dezasse Luiza grófnőhez utal ják, és a boritékra ezt ir-
ják : „Az Oltár-egylet ügyében." Az adományok az adományo-
zottnak költségén szállíttatnak el. A jámbor egylet terjesz-
tése és pártolása mindenkinek szivére köttetik, ki Isten di-
csősége mellett buzog. Hogy a szegény templomok szüksé-
gein segittessék, a társulat kormányzó s terjesztő asszony-
ságai által, valamint az angol-kisasszonyok intézetében, az e 

x) Nincs tehát az illetőknek okuk megbotránkozni 
eme kifejezésen : „Tanta fuit horum temporum ealami-
tas , et haereticorum inveterata malitia, ut nihil tam da-
rum in fide nostra asserenda unquam fuerit , aut tam certo 
statutum, quod non humani generis hoste svadente, illi er-
rore aliquo contaminaverint" (L. Conc. Trid. Sess. 25. de Re-
form.) , midőn egyházuk történelméhez i l l y h o m o k s z e -
m e k e t hordván, egyúttal maguk is tanusitják annak kiáltó 
szükségét, hogy mint hajdan, mig egyek voltunk, az igazság 
és béke testvérileg csókolják egymást. 

czélra szánt különféle használható tárgyak köszönettel fogad-
tatnak , és gondosan felhasználtatnak. Illyenek : vászon (akár-
minő csekély mennyiségben), csipke, selyem, czérna, hímzés-
hez valók, szalagok, zsinór, paszomány, szőnyeg, csinált vi-
rágok , templomi fehérnemű és ruhák, gyertyák, gyertyatar-
tók , lámpák, keresztek, kelyhek, szentségtartók, szobrok, ké-
pek , rámák stb. Sok csekély értékűnek látszó tárgy, czélsze-
rüen felhasználva, szükséget pótol. Ide értendő a varrók, hím-
zők , ötvösök, aranyozok, festészek, szobrászok, esztergályo-
sok, asztalosok, könyvkötők, s egyéb művészek és kézművesek 
fölajánlott ingyen munkája. 

— (A mélt. és főtiszt, győri megyés-püspök ur apr. 26-
diki körlevelének folyt, és vége.) „S. Petrum inquam imitatur 
Summus Pontifex, cuius ipse successor est, quive optime norat, 
num spiritualibus coercendi, puniendique sint poenis illi, qui 
Catholicos sè esse dicunt, et tamen in propritatem Ecclesiae 
sacrilegas manus immittere, matremque suam spoliare non 
reformidant. Dum itaque Sanctissimus Dominus noster inva-
sores ac usurpatores ditionum, ad patrimonium S. Petri per-
tinentium, anathemate ferit , facit sicut fecit S. Pe t rus , facit, 
quod fecerunt in similibus adiunctis ipsius reliqui praedeces-
sores, nihil aliud facit, quam quod faciendum Ecclesiae leges 
iubent ac decernunt, utitur potestate, quam in persona eius, 
qui primus Romae sedit Episcopus et Ecclesiae Pontifex, a 
Christo Domino accepit, ligandi nempe, et eo quidem cum 
effectu, ut quaecunque ligaverit in terris, ligata censeantur 
in coelis Qua de re S. Gregorius Nyss. in hunc modum lo-
quitur : 2) „Agnosce, quod solutus, solutus es , et ligatus, vin-
culis invisibilibus constrictus es. Si oculi tibi essent, quibus 
cerneres animi substantiam, ostenderem tibi, qui a communione 
abactus es, speciem eondemnati gravissimis vinculis cervice 
depressi, nullum membrorum liberum aut solutum habentis ; 
atque utinam cum vita supplicium terminaretur ! Nunc vero, si 
quid humánum evenerit , et de repente mors accesserit, ut 
latro de nocte, scito tibi occlusa, que illic sunt, esse. Diligen-
tes sunt, et qui non ludant illius regni ianitores." — Qui ex-
communicationis sententia percussos se sentiunt, nihil non 
agunt, ut sententiam illam nullius valoris, seque ab illa im-
munes esse hominibus persuadeant. Eo dementiae quidam 
ipsorum prolabuntur, ut sententiae praedictae valorem ab 
approbatione imperatoria, vel regia dependere dicant; quasi 
Christus Dominus potestatem ligandi et solvendi, S. Petro, 
eiusque successoribus collatam his verbis : ,tibi dabo claves 
regni coelorum, et quidcunque ligaveris super ter ram, erit 
ligatum et in coelis', approbationi senatus cuiusdemumcunque 
Imperantis civilis alligasset; aut alligare voluisset. Ad leges 
porro, nescio quas, Imperii vel Regni sui provocant, quarum 
vigore Bullas ac Brevia Summorum Pontificum regnis illis 
inferre, atque in iisdem publici iuris facere cautum vetitum-
que sit: quasi Christus Dominus illam, quam in Ecclesia sua in-
stituit, ligandi solvendique potestatem, non voluisset esse 
summám, nulli alteri potestati subordinatam, ac liberrime exer-
cendam, et quasi v. g. S. Paulus, prius quam epistolam suam ad 
Romanos dimisisset, ab illius temporis Imperatore Nerone, et 
Senatu Romano quaesivisset, aut sibi quaerendum esse existi-
mavisset, num ipsis dicta epistola non displiceret ; ut nihil de 

' ) Matth. 16, 19. — 2) De castigat. Tom. 3. 
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eo dicam, ab Ecclesia leges illas, quas orgauicas vocitant, nun-
quam recognitas fuisse, quibus Ecclesiae libertatem subrui, 
illiusque administrationem inipossibilem reddi in propatulo 
est. Persuadere porro per suos mercenarios scriptores homi-
nibus volunt, Summum Pontificem potestatis suae limites mi-
grasse , dum rem temporalem spiritualibus armis vindicat, 
quasi vero S. Petrus non etiam ob rem temporalem, sed 
Ecclesiae donatam eidemque dein iniuste ereptam, Ananiam 
et Sapbiram punivisset, et quasi non ad Summum Pontificem 
pertineret ius et obligatio praecepta decalogi, ac inter illa 
etiam septimum vindicandi, dum in illius obversum sanctis-
sima Ecclesiae iura infringuntur ac violantur. Scilicet omnes 
norunt , quiqui catechismum edidicerunt, tam parum esse de 
fide, ut Ecclesia Romana et Sedes Apostolica has vel illas 
provincias teneat , quam parum est de fide, ut hie vel ille 
civis, has vel illas terras , hanc vel illam domum possideat. 
Nihil de bis in ss. litteris continetur, nihil de his Concilia 
definiverunt. Licet ne propterea huius, vel illius civis propri-
etatem invadere, hancque illi eripere ? Non est igitur de fide 
ut Summus Pontifex has vel illas ditiones teneat : sed hoc 
utique tam certum est, ac si de fide esset , quod legitime ten-
tas et possessas ab illo provincias eidem auferre, vel rapere 
no"n liceat ; quia certum est, quod nec furtum, nec rapinam exer-
cere liceat, et qui furatur aut rapit, in legem Dei manifestam, 
et nulli dubio obnoxiam, quae proinde per decretum Conci-
liare definiri non debuit, nec debet, impingat. Haec, aut 
similia sunt eorum, qui excommunicatos se esse norunt, effu-
gia. Rident ipsi porro latam in se sententiam, nihilque eius 
vi moveri velle videntur. Sed non est illis adhibenda fides : alio-
quinnonquererent effugia,non declinarent cordaillorum ad ex-
cusandas excusationes in peccatis, non circumvallarent se obso-
letis dudum iam legibus, non decernerent, decernendasque iube-
rent gravissimas poenas in omnes, qui Apostolicas excom-
municationis litteras in Regna illa importáré, apud se reti-
nere, aut publicare auderent. História hac etiam parte testis 
est temporum omni exceptione maior : docet illa, nunquam 
suos defuisse tristissimos effectus poenarum a Summis Ponti-
ficibus irrogatarum, qui eadem perhibente história, omnia 
leniora media prius adhibere, ac ut ita dicam, penitus exhau-
rire soient, quam ad hanc poenarum et censurarum ecclesi-
astiearum gravissimam, excommunicationem quippe ferendam 
gradum faciunt. Qui proinde tanti in Ecclesia mali ac scan-
dali, tantarum in statu Ecclesiastico, vicinisque ditionibus 
convulsionum auctores et incentores sunt , videant, quem 
tandem habituri sint exitum. Male parta, maie dilabuntur ; et 
Osea proplieta teste ]), qui ventum seminant, necesse est, ut 
turbinem metant; qui vero araverunt impietatem, metent 
iniquitatem, et comedent frugem mendacii, prouti idem innuit 
propheta 2). Plusque simplici vice eventus comprobavit veri-
tatem sequentium Psaltis Regii verborum 3) : „Vidi impium 
superexaltatum et elevatum sicut cedros Libani. Et transivi, 
et ecce non erat ; et quaesivi eum, et non est inventus locus 
eius." Nos interim, qui habemus firmiorem propheticum ser-
monem , his expressum verbis : ,Tu es Pe t rus , et super hanc 
Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non prae-
valebunt adversus earn" 4), bene facimus, attendentes ei, quasi 
lucernae in caliginoso loco 5) ; et in patientia exspectantes sa-

i) 8 - 1 0 . - *) 1 0 - 1 3 . — ®) Psalm. 36, 35. 26. - Matth. 16,18. 
— 5) II. Petr. 1. 19. 

lutare Dei, qui nunquam propius est, quam cum ilium longius 
esse putamus, quive in turbine ac tempestate tantisper su-
orum spectare solet certamina, ut repentinae vocis suae impe-
rio praecipiat ventis, et faciat tranquillitatem. Quod ut ocyus 
eveniat, ad orationis amorem, imo fervorem inflammemur, 
cum populo curae mostrae credito in coelum clamemus, atque 
cum piissimis fortissimisque Machabeis Dominum deprece-
mur, ,ut hereditatem suam eripiat ab inimicis propter testa-
mentum suum, quod posuit in nobis, et propter invocationem 
sancti et magnifici nominis eius super nos" 

POZSONY. Nt. R a p a w y Ignácz sz. ferencz-rendi ál-
dozár folyó hó 9-dik napján, életének 44-dik évében, 7 napig 
békésen tür t k ö s z v é n y okozta szenvedés, és a haldoklók 
szentségeinek ajtatos fölvétele után, rendtársai s a városi kö-
zönség fájdalmára, csendesen az Urban elszenderült. Rapawy 
Ignácz 1838-ban a szerzetbe lépvén, miután tanulmányait je-
lesen elvégezte , ernyedetlen munkássággal és kitartással ta-
nitá előbb a philosophiai, később a theologiai tudományokat; 
1855-től 1857-ig mint pozsonyi zárdafőnök szigorral párosult 
atyai kormányzása által kivivta magának rendtársai tiszteletét 
és szeretetét. Ez időtől fogva mint a szerzet titoknoka, s a 
sz. Orsolyáról nevezett szüzek rendes gyóntató-atyja ugyan-
azon buzgalommal működött. Benne minden jóra való készsé-
get , példás szerzetes életet , a tudományokhoz s a nemzeti 
irodalomhoz kitűnő hajlamot és ragaszkodást, szóval mindazt 
feltaláljuk, mi az embert embertársai előtt szeretet- és tiszte-
letre méltóvá, s Isten előtt kedvessé teszi. Hideg tetemei e 
hó 11-én, délutáni 5 órakor, rendtársai és számos tisztelői 
környezetében, ft. C s e r n á k József pozsonyi kanonok ur 
egyházi működése mellett tétettek le a szent-ferencziek sír-
boltjában. Nyugodjék békében! — 

OLASZORSZÁG. A lyoni, általunk is emiitett küldött-
séghez, maj. 4-kén ő szentsége a következő beszédet tartotta 
franczia nyelven : „A hódolat és szeretet ama nyilvánitásai 
közt, mellyeket a megpróbáltatás e napjaiban a világ külön-
féle részeiből vettem, számosan érkeztek Francziaországból, 
s különösen a lyoni megyéből. Én e zarándoklást Romába 
örömmel látom. Isten a jelen mozgalmakat megengedi, hogy 
ama mélyen katholikus gondolatot, melly a pápa körüli össze-
sereglésben rejl ik, újra fölébreszsze. Minél számosabban jön-
nek Romába, annál jobban fogják a dolgokat belátni, előbb 
értesülnek mindenről; és szorongattatásaink arra szolgáland-
nak, hogy a hitet éleszszék, a ragaszkodást fölébreszszék, és 
megmutassák, mikép egyedül a religio képes a népeket bol-
dogítani. Az emberek nem akarják megérteni, hogy a pápa 
k a t h o l i k u s ; mondák tudnillik, hogy a u s t r i a i. Bizonyo-
san , ő szereti Austriát ; de szereti Francziaországot is : ő sze-
ret m i n d e n n é p e k e t . Az, mit minden egyéb fölött óhajt, 
az igazság diadalma a hazugság fölött. Egy álbölcsészet az 
igazságot hazugság-, és a hazugságot igazsággá akarja tenni: 
ez ellen harczolnunk kell; s mindnyájunknak közre kell e 
czélra működnünk. Emlékezzenek önök a pappá-szenteltetés 
alkalmával tet t Ígéreteikre. Akkor önöknek az mondatott, hogy 
segédeim leendenek. .Vos cooperatores mei estis.' A jó Isten 
meg fogja igyekezetünket áldani; a jelenleg az egész világ-
ban hozzá intézett imák meg fognak hallgattatni ; az igazság 
igazság, a hazugság hazugság fog maradni " 

— A ,Le Monde' a ,Gazette du Midi' után egy pisai 
») II. Mach. 8. 15. 
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áldozár levelét közli, melly Romába szólván, ő szentségének 
is megmutattatott. A levélben mondatik : „A dolgok mindig 
rosszabbul mennek, ö n tudja, milly botrányok történtek egyes 
városokban az annexio alkalmával, mellyekben még egyes 
püspökök is részt vettek. Ugyanez tegnapelőtt Florenczben 
is ismételtetett a templom ajtajánál. Ez után áldás, és ,Te 
Deum' következett. Fájdalmas, hogy illyesmi történik! I t t is 
hasonló kísérletek tétettek az annexio alkalmával : de önnek 
jó barát ja , a bibornok, szilárd maradt a papság elleni fenye-
getődzések daczára is. Annak egyes tagjai talán hajlandók 
lettek volna engedni : de ő semmi concessióról sem akart hal-
lani , sem illyest nem engedett egyetlen papjának is tétetni. 
E törekvések megujultak a fogadtatást illetőleg, melly a ki-
rálynak készittetett, ki pénteken érkezik meg. A bibornok fe-
leié , hogy neki nem lehet semmit eltűrni, vagy megenged-
nie , sem áldást, sem ,Te-Deum'-ot, sem harangozást ; de még 
azt sem, hogy gyertyákkal menjenek eléje. Minden módot 
elővettek, rá közvetve hatni : de ő rendületlen maradt ; s mi-
dőn ajánlák neki, mint középutat, hogy a papság menjen 
eléje egészen egyszerűen, bátran válaszolá : ,A király eléged-
jék meg azzal, hogy nem megyek pontificalis öltözetben a 
templom ajtajához, azt tenni vele, mit sz Ambrus tőn Theo-
dozzal ; mert volna jogom rá' M a , pénteken , újra fölve-
szem a letett tollat. A király megérkezett tizenegy órakor, s 
a palotába ment. A papság közül senki sem volt jelen foga-
dására ; nem is látogatá meg senki. Három órakor a főtemplo-
mot ment megnézni, s a vele szomszéd emlékeket. A clerus 
nem mutatja magát; a sekrestyék zárvák; és megnyitásuk 
felfüggesztés büntetése alatt meg van tiltva. A vaspálya meg-
áldatása, ravaszul, a barba-vicinai plébániába volt kitűzve. A 
plébános rendeletet kapott a bibornoktól, hogy az ünnepély-
nél megjelenhetik, ha az magánúton történik, vagy csupán a 
hatóság részvéte mellett : de mihelyt tudva lőn, hogy a ki-
rály is odamegy, s a megyefőnök a papságot odarendelte, a 
bibornok ellenparancsolatot adott ki , s a papok közül ki sem 
jelent meg." 

— Tudvalevőleg Bolognában szintilly szilárd főpapi 
jellemmel találkozott Victor-Emanuel S az eleinte hi-
vatalos uton is elterjesztett hir, mintha a clerus nagy részvé-
te t nyilvánított volna ez alkalommal, eléggé megczáfoltátik a 
forradalmi hatalomnak azon tette által , hogy (mint maj. 13-
dikáról jelentik): „e nap reggelén az érseki provicarius, 
mons. Ratta, elfogatott, és Alexandriába vitetett fogva" ; mi-
vel „a plébánosoknak a ,Te Deum' eléneklését megtiltotta. A 
s z o m s z é d t a r t o m á n y o k b ó l hozattak papok" (ez volt 
tehát ama nagyszámú clerus, melly a hírlapok kürtölése sze-
rint a fogadtatásnál mint bolognai szerepelt. Akkor dicsérte-
te t t : ma fogságba hurczoltatik !) „az egyházi ünnepély meg-
tartása vége t t " Mondatik, hogy a ferrarai bibornok-érsek is 
elfogatott Ez eljárás azután legalább őszinte ; s mindig tűr-
hetőbb, mint a felforgatás embereinek álnok dicsérete s magasz-
talásai. Sz. Petronius egyházában (irják az ,Oest. Volksfreund'-
nak) mindössze 30 pap volt együtt ; kik közül csak hét vala 
megyebeli, s ezek is merő jelöltek. „Tisztelet a bolognai cle-
rusnak; mintegy 1000 papja közt, mennyit e nagy megye 
számlál, csak hét találtatott törvényszegő." (A többieket a 
király magával hozta Piemontból, vagy hozatta Modenából.) 

— Cavour lapja, az ,Opinione', csakugyan fölfedezte az 
olaszországi gyászos polgárháború, s forradalmi bujtogatá-
sok valódi okát és szitóját! Ez nem más, mint előre lehetett 

gondolni, hanem maga a pápa. Maj. 11-diki vezérczikkében e lap 
egyenesen azt állítja, hogy Piémont egyebet sem akar, mint 
,békét egész Olaszországban', és kérdi : valljon a valódi okai 
a háborúnak nem ismeretesek-e? ,Nem tartozik-e hozzájok 
a romai curia, Lamoriciére tábornok kinevezése által ?' Ter-
mészetesen Garibaldi merő békeszeretetből szállott ki Siciliá-
ban is, és csak azért , mert Lamoriciére a még el nem rablott 
pápai birtokot védelmi állapotba helyezte ! IX Pius oka a vé-
rengzésnek : mert hiszen ha ő nem ellenkezik, a többit is olly 
b é k é s e n el lehetett volna Piemontnak vennie, mint a Ro-
magnát. Azonban bármilly hosszuvárakozó az isteni igazság, 
mégis : ,Dominus non irridetur ' , büntetlenül legalább nem. 

SCHWEIZ. Az ágostai postalapnak irják : „Milly örven-
detes módon ébredez Schweizban a kath. öntudat , s mint 
nyilvánul az mindenek előtt az olly nagy szorongattatások 
közt levő sz. atya iránti szeretet- és ragaszkodásban, arról a 
kath. Schweiz minden részéből küldött hódolati föliratok 
fölöttébb érzékenyitő bizonyságot tesznek. Az aláírások száma 
aprilhó 21-dikéig 112,699-re ment. Azonkívül sok fölirat ér-
kezett , csupán nők részéről Közelebbi hónapban" (tehát 
majusban) „az aláírások ékes kötésben egyesítve, Deschwan-
der által készített művészi boriték-vignettel ellátva, és szintilly 
czimképpel fognak rendeltetésök helyére küldetni. De a tett-
leges szeretetnyilvánitásokban sem marad a schweizi nép hát-
ra." (Ezen bizonyos urak rendkívül fognak kétségkívül csu-
dálkozni; kik meg nem foghatják, hogy egy republicanus, a 
pápát és egyházi birtokot védhesse, és világi hatalmának tá-
maszaul akarjon szolgálni.) „Már az első, e hónap 18-dikáról 
kelt Péterfillér-jegyzék 5388 fr. és 44 cent.-nyi szép Összeget 
mutat ki... " Ugyanonnan irják , hogy : „Az ,Unione' ismere-
tes szerkesztőjét, ki Tessin cantont tiz év alatt dekatholizálni 
Ígérkezett, szélütés érte ; s bünbánólag a szentségekbeni ré-
szesittetést kérte. P. Theodosius a münstertliali kolostor 
(Münster) számára gyűjtött 130,000 frankkal érkezett bécsi 
útjából vissza." 

IRODALOM. 
,DE SUMMIS VITAE REGULÁRIS CONDITIONIBUS. 

Brevis disquisitio auctore Presbytero Benedictino, mona-
sterii Lambacensis Capitulari. Cum Reverendiss. Ordinarii 
Linciensis, et Superiorum Ordinis permissione. Viennae, 
I860.' K. 8-r. 83 1. 

E terjedelmére nézve kicsiny, de tartalmát illetőleg 
legnagyobb figyelmet érdemlő munka, nem kisebb tárgyról, 
mint az evangeliumi tökély lényeges föltételeiről értekezik. A 
szerzetes-életben látta az egyház mindenkor, s látja ma is 
ama fönséges eszmét leghivebben kinyomva, s ugy szólván 
megtestesítve, mellyet az ur Jézus által az emberi-nem újjá-
születése végett kihirdetett isteni tan, az erkölcsi tökély után 
sovárgókban támaszt. Az evangeliumi tanácsok, mellyeket a 
Megváltó, könyörület-érzetből az emberi gyarlóság iránt, nem 
akart parancsolat alakjában tenni törvénynyé, s mellyek 
mégis a halandóra nézve elérhető legmagasabb fokát jelölik 
az erényesség- és életszentségnek, — i t t , és csak is itt telje-
síttetnek voltaképen. Azért a szerzetesi élet kezdete egykorú 
a kereszténységgel. Már az apostolok testvéri együttélésében, 
ennek előpéldáját kell látnunk. S ha a kereszténység minden 
századaiban azt tapasztaljuk, hogy az egyház legnagyobb fér-
fiai, sz. Bazil, Ágoston, Gergely stb. a közös életben keresék 
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és kerestették a papi erények legjobb biztositékát, s minden 
egyházit kisebb-nagyobb mértékben szerzetesi életmódhoz 
akartak szoktatni, a tágult fegyelmet ú j r a , meg újra az ere-
deti életszigorusághoz igyekezvén visszavezetni (mint ez nem 
csak a clerusnak seminariumi neveltetése, hanem a káptalanok 
eredete, a püspököknek, keleten főleg, kolostorokbani képez-
tetése, a lelki-gyakorlatok szüksége stb. is tanusitja) : ugy eb-
ben szükségkép föl kell a keresztény életszentség tulajdonké-
peni föltételét, legalább fő segédeszközét ismernünk ; s akkor 
a szerzetes-rendek időnkinti reformja szintolly állandó the-
mául fog a kath. hivő előtt mutatkozni, valamint az egyéni töké-
letesedés utján a koronkinti magábaszállás, bűnbánat, vezeklés, 
és visszatérés az eredetijó föltételhez; mellyről a legnemesebb 
szándék, és igyekezet mellett is olly könnyen megfeledkezik az 
élet zajába merült ember. Erről azonban alig is kételkedik va-
laki azok közül, kik az emberi természetet, s a világ szóra-
kodtató, szenttelenitő hatását ismerik, és az egyház történeté-
ben számtalan példáit olvasták ama h a n y a t l á s n a k , melly 
Istennek mindent újrateremtő szelleme nélkül, minden em-
beri intézvényt elkerülhetlen sors gyanánt ér a földön — 
Csupán az iránt lehet az igazat őszinte lélekkel keresők, és jót 
valóban akarók között kétség, valljon e felujulás, e visszaté-
rés a kezdethez, e reform, szükségkép megkivánja-e mindan-
nak visszahozását, a mi régi, s elavult, vagy az időkhez ké-
pest módositandónak látszik ? Valljon nem lehetséges-e a 
szellemet egészen visszaidézni, a nélkül, hogy azon formák-
nak is mind vissza kellene állittatniok, mellyek közt e szellem 
egykor, századok előtt, az akkori körülményekhez képest leg-
biztosabban működött ? Ezt ugyan föltételenül állítani szinte 
nem lehet : ámbátor az ember örökké ember marad, s némelly 
külviszonyok mindig szükségesek fognak lenni arra , hogy az 
ezek közt ápolt szellemnek támaszul szolgáljanak. Végre is 
oda megy ki tehát a kérdés : valljon mi l é n y e g e s e formák-
ban, e külsőben, és mi nem az ? Ennek meghatározása szüntet-
heti csak meg az a fölötti vitát is , melly a jelen munka t. 
szerzőjének e classicus nyelven irt értekezés készitésére okul 
szolgált. — Szerző tudnillik a szerzetes-intézetek alászállását 
két főbb oknak tulajdonítván (,eorum alter prftprietatis venia, 
alter silentii incuria est ' ) , ezek megszüntetését okvetetlenül 
szükségesnek tart ja a kivánt reform létesítésére. Miért is 
megczáfolván a ,Prolusio'-ban a felhozatni szokott ellenveté-
seket, a munka első részében a szerzetesi, tulaj donképen 
evangeliumi ,szegénység' (13—52 1.), a másikban pedig a 
,csend' (silentium) felől értekezik (52—83.1.). Azon, alapjá-
ban helyes ellenvetésre, mikép: „nemo iure adigi queat, ut 
obligationes imponi sibi patiatur, quarum, dum solemnia nun-
cupasset vota, nulla plane in asceterio suo extitit consvetudo, 
quaeve si extitisset, nunquam se eidem sacramenti religione 
obstricturus fuisset," azt feleli, mikép nem is .uj és szokatlan 
szigorúság behozását' akarja az egyház, és ennek reformot 
sürgető szentséges feje; nem olly dolgok teljesitését kívánja, 
mellyekről a fogadásokat letevő mit sem tudott szerzetbe lép-
tekor : hanem ollyanokat, mellyek e fogadásokban lényegesen 
benfoglaltatnak, s mellyek nélkül nincs is az egész szerzetes-
életnek értelme. „Quod Sanctissimus Pater intendit, illud est, 
ut ea praesidia instaurentur stabilianturque, quibus instituta 

monastica universim tamquam fundamentis innituntur, et sine 
quibus ipsam vitae reguláris ideám ludibrio haberi, acpenitus 
convelli est necesse." Ámbátor sz. még azon szabályok meg-
tartását sem tart ja kicsinység-, és mellőzhetőnek, mellyek 
minden egyes szerzetes-rendnek mintegy saját színezetet, 
és megkülönböztető jegyet kölcsönöznek. Csakhogy ezzel 
még inkább nehezittetik a kérdés megoldása... . Szerintünk 
minden egyes rend valamelly határozott, a többiek által nem 
fődologul tekintett c z é l r a lőn alapitva; különben ugyan-
is nem leendett annyi különféle szerzetre szükség. A mi te-
hát valamelly szerzetes-rendnek, — a közös tökélyre törek-
vés eszközein kivül, — az egyházra nézve üdvös , k ü l ö n 
czélját föltételezi, az ránézve lényeges; és mindaddig az 
marad, valamig csak az idők folytán e czél máskép is, talán 
még biztosabban el nem érethetik : midőn vagy a rend meg-
szüntetése-, vagy a kivánt módosításnak kell bekövetkeznie. 
Bizonyára minden, akár világi papságra, akár szerzetbe készü-
lőről fel kell tenni, hogy olly szándékkal lép be, miszerint 
minden, k e l l ő l e g értett, nem pedig hibásan, és csak általa 
olly fölületesen felfogott kívánalmaknak meg akar felelni; 
fel kell róla tenni, mikép elhatározott szándéka, a rendnek 
szellemébe mindig mélyebben hatni , az innen folyó köteles-
ségeket mindig jobban , és tökéletesebben teljesíteni. Hiszen 
még az Isten országába fölvétetni kívánó vadakról is fölteszi 
az egyház, midőn megkereszteltetnek, hogy a most még csak 
tökéletlenül értettet később jobban megtanulják, hogy a kezdet-
ben csak tökéletlenül telj esitett parancsolatokat később, az eré-
nyességben folytonosan előhaladva, pontosabban betöltik. Ez 
minden társulatnál igy van : s különös volna, ha épen az er-
kölcsi tökély lehető legmagasabb fokára jutni törekvők irá-
nyában kellene a szabálytól eltérni. Azonban e követelésnek is 
meg vannak határai : s ezeket kiszabni kétségkívül az egyház-
nak teljes joga van ; miért is azon megnyugodni, mit e tekintet-
ben rendel, valamint legokosabb, ugy szoros kötelesség is 
egyszersmind. A mivel ő megelégszik, azt keveselni híveinek 
sincs joguk. Ha pedig semmi érdeket sérteni nem akaró ki-
méletességében odáig megy , hogy az idők folytában eredeti 
szabályainak szigorúságától messzebb eltávozott rend tagjait 
nem kényszeriti egyébre, mint a m i n d e n szerzetes-rendnél 
lényeges alaptörvények megtartására, az egyes külön ren-
deknél sajátságos szigorúság visszakivánóit pedig u j test-
vérületekbe engedi lépni (mint ez nem csak sz. Tlierezia ko-
rában , de más alkalommal is történt) : ugy e bölcsesége, 
emberszerető türelme legnagyobb méltánylást érdemel. Ezt 
azonban, mint bővebb kimutatást igénylő tárgyat mellőzve, 
főleg miután különben is világos, hogy : „qui statum religio-
sum amplectitur, hoc ipso implicite se subiicit iis additionibus 
et novis legibus, quas etiam omnino extra et supra regulám 
decernere potest summus Pontifex, si ita expedire existi-
met"; az engedelmesség fogadásának egyébkint fölöttébb 
kétes értelme leendvén : sz. csupán azt vi tat ja , mikép a szer-
zetes szegénység és csend, az általa kijelölt értelemben, lénye-
ges föltételét képezi a kolostori életnek; előadván, milly nemű 
légyen ama szigorúság, mellyet a sz. atyának is a szerzetes élet 
alapjai közé kellett az egyház átalános értelmezése és gyakor-
lata szerint sorolnia. (Vége köv.) 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor,'kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Fisher János , és az angol reformatio. VI. 
— A kath. egyház jelenlegi állása. — E g y h á z i t u d ó s í -
t á s o k : Magyar-, Olasz-, Németország- és Északamerikából. 

Fisher János, cs az angol reformatio. 
v i . 

Fisher volt az egyetlen, ki VIII. Henrik önké-
nyének hódolni vonakodott: és ez által még inkább 
íölingerlé a többiek szolgai készségét merő kötelesség-
teljesitésül nézni szokott gőgös hatalom bosszúját. 
Warham ugyan, a canterburyi érsek, előbb meg-
halt (1532. aug. 23.), hogy sem a nyilt szakadás 
megtörtént, és igy nevét az ennek eszközlése-, vagy 
előmozdításával összekötött gyalázat megbecsteleni-
tette volna: de mig élt, daczára nagy tudománysze-
retete-, hivatalbuzgósága-, s egyéb tagadhatatlan ér-
demeinek, a leghasználhatóbb eszköz volt Henrik 
kezében czéljainak kivitelére. „Ö vezette a convoca-
tio" (angol egyházi gyülekezet) „ama gyászos szava-
zását, mellynek erejénél fogva a királynak, ámbár 
megszoritó záradékkal, ,in quantum per legem Dei 
licet', a legfőbb egyházfői czim megadatott; és nem 
akadunk semmi nyomára, hogy ez engedvénynek, 
legalább eleinte, mint Fisher, magát elleneszegezte 
volna. Ô a király házassági elválását is pártolta; s esz-
közül használtatta magát, hogy befolyása által az 
oxfordi egyetemtől, mellynek cancellárja volt, VIII. 
Henrik ügyében kedvező vélemény csikartassék ki; 
s végre még, ámbátor nem örömest, ama fenyegető 
levelet is aláirta VII. Kelemenhez, mellyben a ki-
rály házasságának megsemmisítése szenvedélyesen 
sürgettetik: értésére adatván ebben a pápának, hogy 
erőszakos eszközökhez lógnak ellenkező esetben nyúl-
ni." Ezt Warhamról, az őt lehető legkedvezőbb szinben 
rajzoló Erasmus szemüvegén néző Kerker mondja! 
Jóllehet azt is meg kell vele jegyeznünk, hogy az 
elhunyt érsek, 1532-ben irt ünnepélyes nyilatkoza-
tában mindaz ellen tiltakozott, mi az 1529-diki par-
lamenttől fogva odáig, az apostoli sz.-szék, és angol 
primásság jogai ellen történt. (Froude, I. 346.1.) De 
kit az élőnek szava s befolyása gyámolitott, az a 

megholtnak tiltakozását könnyen nélkülözheté. S igy 
VIII. Henrik Warhammal mit sem vesztett: hanem 
inkább helyét egy még szolgálatkészebb egyénnel 
pótolta Mit remélhetett illy körülmények közt Fi-
sher, az igazságnak magára hagyott lelkes védője? 
Bizonyosan nem egyebet, mint azt, hogy legalább 
saját lelkét megmenti. Ő mindvégig rendületlen ki-
tartással védte a jogaitól megfosztott királynét: de 
VIII. Henriknek volt rá gondja, hogy az apostoli 
szellemű főpásztor egyedül álljon, s még csak azon 
alsóbb clerusban se találjon támaszra, melly kevésbbé 
volt ugyan a hatalom csábításainak kitéve ; de melly 
gyengeségének érzetében, a megfélemlítésnek annál 
könnyebben esett áldozatul. E végett damoclesi kar-
dot függesztett íöl feje fölött, s az 1529-dik évi nov. 
3-án megnyitott parlamentben egy, a clerust vád 
alá helyező bill (,Bill of Accusation') hozatott be, 
melly azt átalában, százados jogait és lönállását von-
va kétségbe, halálos csapással fenyegette. Az egy-
házjavainak elfoglalhatására t. i. az imént lábra kapott 
uj tanok következtében, Europaszerte nyilt kilátás, 
VIII. Henrik hírvágyát is lolingerelte: csakhogy ő 
azt, a,defensor fidei' czinihez illőleg, a kath.dogmák 
sértetlenül hagyása (?) mellett akará kielégíteni, nem, 
mint a németországi prot. fejedelmek. Az egyház ínég 
akkor, ősi ker. szokás szerint, sz.-székileg ítélvén 
több olly vétek fölött, mellyet, az evangelium igá-
ját a ,szabadság' és ,előhaladás' szine alatt lerázni tö-
rekvő kor szelleme többé véteknek sem tartott, mi-
nők a fajtalanság, részegség, káromkodás, uzsora, 
botránkoztatás stb., az e joghatóság elleni gyűlölet 
legelőször is az azt kezelő egyháziak ellen fordítta-
tott; s a sz. székek tekintélyének lerontásával együtt 
a kolostorok kevesbitése is czélba vétetett. Milly ind-
okokat használt föl erre a VIII. Henrik kezére ját-
szó reformatoripárt J ) , azt Fishernek ez alkalommal 

' ) Melly a kétszinüségben hü tanitványa akarván mes-
tere-, és vezérének, az egészet intéző VIII. Henriknek lenni, a 
király helyeslését, mint Froude állítja (I. 189. 1.) e l ő r e k i -
n y e r t alsó-házi föliratban, képmutató panaszt emelt az eret-
nekség (protestantismus) terjedése, és antikath iratok szapo-
rodása miatt ; a bajt állítólag a papság szeretetlensége még na-



—« 358 

tartott parlamenti beszédéből (Hall, 94. 1.) eléggé 
kivehetni; miután a megtámadott clerust a ,romlott-
ság, renyheség, bírvágy, és kegyetlenség' átalános 
vádja ellen kellett védenie, s amaz emlékezetes sza-
vakra látta magát kényszeríttetve: „Nekem ugy lát-
szik, hogy jelen ügyben nem annyira az egyház 
j a v a , mint inkább j a v a i felől van kérdés— Vagy 
hova czéloznak mindezen feltűnő, s különös peti-
tiók ? . . Nem egy ébre, hanem, hogy a papság a vi-
lágiak szemében megvettetésbe hozassék, s azután 
javait el lehessen venni. . ." ; az egész ármány tulaj-
donképeni mozgató-erejét az átalános hithiányban 
(lack of faith) rejleni mondván. A ház sérelmet lá-
tott e kifejezésben ; s a királynál bevádolt főpap fe-
jére büntetést kért : de ez egyszer a puszta megin-
tés elegendőnek tartatott. Hiszen szavainak igazsá-
gát minden körülmény hirdette; s a rövid időn be-
következett események még inkább bizonyították. 

Az ugy nevezett ,Praemunire' törvény életbe-
léptetésével fenyegetett papság mindenre ráállott 

gyobbá tévén: mint melly, a bili szerint, olly sok világit törvény-
széke elé idéz, merő rosszakarat-és türelmetlenségből, és fogárd 
kérdései által méltatlanul hoz eretnekség gyanújába... ,Tehát a 
sz. székek megfosztandók a barbár középkori hatalomtól, melly 
őket az eretneki tanok fölött hozandó Ítéletre följogosítja'! S 
ezt az alsó-ház, állítólag a terjedő eretnekség fölött érzett fáj-
dalmában siirgeté ; valamint azt is , hogy az egyházi gyüleke-
zetek királyi beleegyezés nélkül érvényes határozatokat ne 
hozhassanak, stb. 

1) Visszaélések mindenkor találtattak, és fognak ezentúl 
is, örökké találtatni az emberek által intézett , eredetileg bár 
legszentebb czélu, dolgokban. Az egész világon elterjedt kath. 
egyház hitegysége, s erkölcsi tisztasága fölött őrködni hivatott 
pápák, az által is igyekeztek czélt érni, hogy a különféle or-
szágokban elszórt egyházi javadalmak és hivatalok uémellyi-
kére nézve föntarták maguknak a betölthetési jogot : ekkép 
olly egyéneket kívánván alkalmazhatni, kiknek valamint tudo-
mányuk- , ugy jellemökben is inkább megbizhatik a sz. szék, 
mint előtte ismertekében. Azonban a józan mérséklet hiányát 
egy részről, gyakran a daczos ellenszegülés más részről 
még károsabb befolyásúvá tették : és igy lőn, hogy a pá-
pai reservatiók, és az illy uton nyert előmozdittatások ellen 
egyes uralkodók és kormányok nem csak panaszt emeltek, de 
törvényeket is hoztak ; és ezeket, néha kegyetlenséggé fa-
jult jogtalansággal végre is hajták. Angliában II. Eduard alatt 
hozattak illy törvények, mellyek később még szigorúbbakká is 
tétettek ; főleg azon rendelet által, melly nevét a ,Praemunire 
facias' kezdő szavaktól nyerte : ugy hogy az e tekintetben sem-
mi méltó panaszra okot nem adó V. Márton pápa, jogosan kelne 
ki a keresztényekhez illetlen amaz eljárás ellen, miszerint: „An-
glia királya, e kárhozatos statu tum erejénél fogva akkép ren-
delkezik az egyház javai- s hivatalaival, mintha csak őt ren-
delte volna Krisztus az ő helytartójául. Törvényeket hoz a 
javadalmakat illetőleg, egyházi személyeket és ügyeket vilá-

VIII. Henrik tudnillik értésül adatá mindnyájának, 
hogy valamint Wolsey bibornok-érsek nem kerül-
hette el a személyes szabadság, és minden javak el-
vesztésének büntetésével fenyegető ,Praemunire' tör-
vény sújtó következéseit: ugy ennek ereje a többi, 
hasonló uton javadalmat nyert egyéneket is érendi, 
ha csak a király által eléjek szabott föltételre rá 
nem állnak És e föltétel — annak elismerésében 
állott, hogy: ,a király az angol egyház legfőbb, és 
e g y e d ü l i f e j e ! ' A még csak előlegesen szállongó 
balhirekre, tüstént összegyűlt mindkét érsek elnök-
lete alatt a convocatio ; s a királynak, az emiitett 
törvény által kimondott büntetés megváltása végett 
százezer font sterlinget, egy, amaz időben iszonyú 
összeget ajánlott. De a király ezt el nem fogadá: 
hanem a szolgai hódolathoz szoktatott gyülekezetek 
félelmes meglepetésére, a fönebbi föltételt nyilvání-
totta. Még a legkevésbbé buzgók is átlátták, hogy 
itt több kívántatik tőlök, mint mennyit kath. hitök 
sérelme nélkül megadhatnak: de más részről ,iussio 
regis urgebat'; s mint a kik el vannak szánva, kettő 
közül egynek semmi esetre sem választására, leg-
alább megkísérték, ama másiknak lehető legszelí-
debb kifejezést adni. Fisher azonban nyiltan ki-
mond á kath. meggyőződését, és még élete árán sem 
kivánt a hittagadást kivánó hatalommal alkudozni. 
„Ugyan mit fog nekünk használni jószágaink, kolos-
toraink, és házaink birtoka", mondá ez alkalommal 
tartott beszédében, „ha a kereszténység nagy csa-
ládjától elszakittatva kell élnünk? Valljon szabad-e 
lélekismeretünk sérelmének árán, javainkat biztosí-
tan i? . . . Hiszen ez elvnél fogva Heródesnek kellett 
volna az ó-szövetségi egyház fejének lenni, s Né-
rónak az újban. Vagy pedig azt kellene követ-
keztetnünk , hogy a negyedik század előtt nem 
is volt feje az anyaszentegyháznak." Beszéde vé-
gén egész kiterjedésében fontolóra kivánta vétetni, 
hogy jól meggondolják, mire határozzák el ma-
giak törvényszéke elé von : mintha a kidcsok hatalma neki 
volna átadva az egyházban, nem pedig Péternek. Mindezeken 
kivül még dühös büntető rendeleteket is bocsátott ki a papok 
ellen: büntető rendeleteket, minők soha, sem zsidók, sem 
saracenek ellen nem hozattak. . ." Ez volt oka, hogy eme tör-
vény több mint száz esztendeig nyugodott kétélű kardként a 
hüvelyben: daczára annak, hogy az angol fő-, és alrendü papok 
közt azután is sokan pápai kinevezés utján nyerték javadal-
maikat. Maga Wolsey, VIII. Henrik kedvencze, és Fisher el-
lenese is, hatalmának utolsó szakáig gyakorolta, mint pápai 
követ, e jogot : s csak midőn megbuktatni kellett, idézteté meg 
őt VIII. Henrik ! S az elitélt yorki érsek, végsorsát halálával 
előzé m e g . . . . 
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gukat." S valóban, a tiszteletre méltó fôpap szavai 
birtak is ez úttal még annyi sulylyal, hogy a király 
nem vihette ki tervét: melly hogy mégis sikerüljön, 
egyes püspököket magához hivatott, és őket meg-
nyugta tván^ kivánatába egyezésre rábirta. Néhány 
nap múlva a királyi biztosok újra megjelentek a 
gyülekezet szine előtt, és ismételték a papság meg-
nyugtatására kigondolt szines okokat ; egyszersmind 
azt ama szigorú következményekre is figyelmeztet-
vén , mellyeket a megtagadás esetében fejökre vár-
hatnak. Mindnyájan hallgattak : egyedül a rochesteri 
püspök szólott; előterjesztvén, bogy bármilly szán-
dékai legyenek is a királynak most, de határozatai 
mégis változhatnak; s valljon fognak e akkor elismert 
fejökhez fordulhatni, s őt arra kérni, hogy szűnjék 
meg fejők lenni ? Utalt azután a lehetőségre, hogy 
egy nő uralkodjék, vagy gyermekkirály üljön a 
trónon Mit akkor? Végre a királyi biztosok ki-
mondták , hogy a király nem is akar az egyház feje 
lenni máskép, mint a mennyiben ezt Isten törvénye 
megengedi. A gyülekezet kapva-kapott az alkalmon, 
illy ártatlan záradék elfogadásával, a fenyegető vészt 
kikerülhetni. Mindnyájan azt álliták, hogy illy vi-
lágos biztosítékon már csak megnyugodhatni. Fi-
shernek egyéb teendője sem maradt hátra, mint a 
záradék szavait lehető legjobban megválasztani, s a 
,quantum per legem Dei licet' kifejezést a nyilatko-
zatba igtatni. De VIII. Henrik mit sem akart a zára-
dékról hallani. ,No tantum, no quantum', kiálta föl: 
ő nem hagy magával játszani: s visszakergeté kül-
döttjeit, azon parancsolattal, hogy neki minden föl-
tétel nélkül engedelmeskedjenek. Azonban a convo-
catio nem állott el a záradéktól; és igy VIII. Hen-
rik azt végre is elfogadá a 100,1)00 font sterlinggel 
e g y ü t t . Ez történt 1530-diki febr. l l-én *). Az al-

' ) Az ezen convocatio aetáinak töredékeiből való a kö-
vetkező idézet: „lile deSuprematu regis conceptushaudbene 
piacúit praelatis et clero, inde eum modiíicari voluerunt. Per 
très itaque sessiones cum consiliariis regiis ratio inita fuit, 
quomodo regis animum flectere possent ad m o l l i o r i b u s 
verbis" (mert hiszen csak szavaktól függ a lélek üdve !) „ex-
primendum articulum illum. Rex autem per vicecomitem Roch-
fortiae eum hoc modo conceptum remisit : ,cuius protector et 
supremum caput post Deum is solus est', ac ulterius cum prae-
latis et clero colloquium super eo negotio habere recusavit. 
Tandem XI. die Februarii Archiepiscopus articulum de su-
prematu regis in synodo proposuit his verbis : ,Ecclesiae et 
cleri anglicani, cuius singularem protectorem, u n i c u m e t 
s u p r e m u m D o m i n u m , e t , quantum per Christi legem 
licet, etiam supremum caput, ipsius maiestatem recognosci-
mus.' Cui Reverendissimus consensum fratrum suorum requi-
sivit dicens : ,qui tacet, consentire videtur' ; ad quod dictum 

jas hízelgéssel teljes hálálkodó irat megkészíttetett, 
és a convocatiók valamennyi tagjai, tehát nem csupán 
a felső, hanem az alsó clerus is, melly ott szinte képvi-
selve volt, kimondá : „cuius singularem protectorem, 
u n i c u m et s u p r e m u m d o m i n u m , et quantum 
per Christi legem licet, etiam supremum Caput, ip-
sius Maiestatem recognoscimus " Az angol clerus 
e percztől fogva megszűnt a kath. világegyház tagja 
lenni ; s ez oka, hogy az azt aláíró Fisher is nem 
mint vértanú ragyog az anyaszentegyház múltjának 
dicsőségei közt, hanem csak mint elégtételt nyújtó 
igaz szenvedett a siralmas lépésért. Ki az egyháznak 
urat , még pedig egyetlen és legfőbb urat ád a vi-
lági uralkodóban, az az egyház függetlenségét és 
szabadságát megtagadta, bármilly záradékokkal bás-
tyázza is körül, a már magában antikath. értelmű, s 
igy elfogadhatóvá soha sem válható alárendeltség 
bevallását. Azért mondák már Julián idejében a mar-
tyrok: „Paulus et Joannes dixerunt Terentiano: Si 
tuus dominus est" (a lelkiekben is) „Julianus, ha-
beto pacem cum illo; nobis alius non est, nisi Domi-
nus Jesus Christus." (Breviar. P. Aest. die XXVI. Jun.) 
Azt, a mi magában vétkes, és igy meg nem enged-
hető, semmi záradék sem teheti jóvá, s menthetővé; 
s a ki azt mondja, hogy : ,ezt, s ezt (magában tiltot-
tat és rosszat) elkövetheted, a mennyiben az Isten 
törvénye megengedi', az játékot üz az Isten nevéből, 
és az értelmeket összezavarja: mi nagy bün. Azért 
mi méltatlannak tartjuk, e helyen, mint sokan tesz-
nek , mentségekkel szépíteni az igazság kárhozatos 
megtagadását ; nem is látjuk be, mint lehessen kath. 
értelmet adni egy olly kifejezésnek, mellyet jó ka-
tholikus ugyan soha sem használ, de nem használha-
tott főleg azon időben, midőn a németországi pro-
testáns elvek következtében, az egyház ,legfőbb püs-
pökeivé' lett, s az egyházzal tetszésök szerint ren-
delkező fejedelmek eljárása, nagyon is világosan ér-
telmezte a íonebbi szavak valódi, s tulajdonképeni 
jelentését. 

Átalában elmondhatni, hogy, VIII. Henrik és a 
svéd Wasa Gusztáv, egy iskolában tanulták a ravasz 
képmutatás ama mesterségét, mellynél fogva a kath. 
hithezi állitólagos ragaszkodásuk erősítése mellett, 

quidam respondebat : ,itaque tacemus omnes.' LJ n a n i m i igi-
tur (0 consensu utraque domus articulo huic subscripsit." (Ex 
registr. actor, et excerptis Heylini, ap. Wilkins, Concil. Bri-
tann. III. 725. Igaz, hogy Fisher utolsó vol t , a ki .kelletle-
nül' beleegyezett (Froude. I. 283.) : de mégis beleegyezett ! S 
ez az, mit egyedül sajnálhatni, mint dicső pályájára árnyékot 
vető gyengeséget. 
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mindazt véghezvitték, még pedig a legkegyetlenebb 
eszközök használásával, mi az egyház függetlensé-
gének elnyomására, s a kath. egység középpontjá-
tóli elszakitására megkívántatott. Ugyanazon tette-
tés mindkét helyen : és ennek következtében ugyan-
azon ingadozás is a catholicismus és protestantismus 
közt. A csupán külsőre valamit adó nép ámításának 
ugyanazon eszközeit látjuk itt is, amott is alkalmaz-
tatni: az isteni-tisztelet külsejében megtartott hason-
latosságot a régivel, ennek szelleme nélkül, a püs-
pöki nevezetet, papságot és hierarchiát a feloldozó és 
megkötő fensőbb hatalom nélkül, egyháztestet, az azt 
elevenítő lélek nélkül 1). 

v , 
A kath. egyház jelenlegi állása. 

IIa azon csekély figyelmet veszszük, melly a kath. egy-
ház statistikai ismerete-, s megismertetésére csaknem a leg-
újabb időkig fordíttatott, könnyen azon gondolatra jöhetne va-
laki , hogy az e nemű számitásoktóli idegenkedés, amaz alá-
zatosságban rejlik, melly nem akar számokkal kérkedni, s ez 
által a Dávidot ért isteni büntetésre méltóul nézetni Külön-
ben is ha valahol, ugy Istennek az erény- és istenességre, a 
sokaságtól nem függőre alapitott országában, nyomnak legke-

Gusztáv még VIII. Henrik előtt haladt azon irány-
ban előre, melly a catholicismus megdőlését eredményezte ; 
s igy VIII. Henrik még csak az eredetiség dicsőségét (!) sem 
tulajdonithatja magának, az általa viselt utálatos szerepet 
illetőleg. Gusztáv Luther elveit egészen elsajátítván, a meny-
nyiben azok az uralkodói hatalomnak kedvezni látszottak, 
halált esküdött a romai catholicismusnak : mégis szinleg a re-
formatio legnagyobb ellenségének mutatta magát ; s mig a 
főpásztorokat székeikről elűzte, a szerzetes-házakat kiüritette, 
a pápai követ iránt legnagyobb előzékenységet mutatott, s a 
sz. atyához irt leveleiben mélységes fiúi hódolatát erősítette. 
Hiában is intettek Braske János linköpingi , és Jakobson Pé-
ter westeräsi püspök, ovakodásra: ők megbuktak; Gusztáv 
pedig azt irta a pápának : „Hogy főleg ama vészteljes hussi-
tai t an t , mellyet bizonyos Luther Márton ágostoni szerzetes, 
minden keresztény állam közbékéjének megzavarására ujolag 
lolelevenit, lehető leggyorsabban ki lehessen irtani : paran-
csoljuk minden alattvalónknak átalában, és egyenkint külö-
nösen , összes javaik, sőt életök elvesztésének is büntetése 
alatt, hogy ezentúl senki se merészelje Luther tanait hirdetni, 
iratait az országba behozni, s azokat árulni, vagy megvenni, 
de még használni sem." Wasa Gusztáv már 1527-ben végez-
tette ki leggyalázatosabb halállal az upsalai érseket, Knut 
Magnust , és a westeräsi püspököt; s 1529-ben már a religiót 
is el kezdte ,tisztítani'. Az angol convocatiok tehát épen nem 
lehettek kétségben az iránt, hogy milly értelme van egy feje-
delmi suprematiának a kath. egyházban. Egyedül annyi igaz, 
hogy a mennyivel a svéd Gusztáv még VIII. Henriknél is ra-
vaszabb, az angol egyház annyival volt a svédországinál gyá-
vább, s a kath. hithezi hűségéért hasonlíthatatlanul keveseb-
bet tet t és szenvedett amannál. 

vesebbet a számok. Mégis nagy részvétlenségnek volna jele, 
ha Isten földi országának állapotja felől azt sem vágyódnék a 
kath. hivő tudni, miképen és mennyire ter jedt ki már , az 
egész földkerekséget ágaival beteriteni hivatott ama nagy fa, 
melly az ur Jézus által elvetett mustármagról kikelve, még 
mindig növekedőben van , s terjedelmének egész teljét még 
el nem érhette. Az egyháztörténet ugyan kezdettől fogva kö-
rébe tartozónak ismerte az errei figyelmet : de a dolog termé-
szete hozza magával, hogy az e nemű vizsgálatok, a föld tá-
volabb eső részeinek ismeretlen volta, a közlekedés nehézsé-
gei, s az ellenséges viszonyok, üldöztetések stb. miatt, csak egy 
régebben mult időszak-, nem pedig a legközelebbi jelenről en-
gednek némi tökélylyel biztató képet nyújthatni. A történet-
író csak évtizedek után juthat azon hiteles adatok birtokába, 
mellyek müvének kiegészítésére szükségesek : mig a statistikai 
ismeretek után sóvárgó akár kíváncsiság és tudományszomj, 
akár érdek, a közvetlen je len t , mint redelkezésére állót sze-
retné lölliasználni. E vágynak azonban, mint mellyben már 
csakugyan több az emberi haszonlesés, mint az Isten müvé-
nek előhaladásán örvendő hivői buzgalom, a tudományszerzés 
eszközeinek szaporodta s tökélyesbülése mellett sem lehet 
még eleget tenni. A legpontosabb összeirások is sok kivánni va-
lót hagynak hátra ; s többnyire nem azonegy időből valók : ugy 
hogy a hiányok és fogyatkozások minden nyomon észrevehe-
tők. Áll ez főleg az egyházi statistikát illetőleg : mint melly -
hez adatokat inkább az egyéni buzgalom, és egyes nyo-
mozók kedvezőbb helyezete, mint valamelly rendszeres, 
és szigorú parancsnak hódoló készség szolgáltat. Azért mi-
dőn ezelőtt tizenöt évvel (1. ,Egyh. lit. lap.' 1845. I. 36. 1.), 
,P. Karl'-nak a kath. egyház kiterjedése felől irt munká-
já t ismertettük J)> azt nem tehettük olly örömmel, mint mi-
nővel különben egy illy fáradságos, és sok tekintetben kí-
vánatos müvet üdvözöltünk volna, ha az irányában táplált 
igényeknek jobban megfelelendett. S mégis most nagy nyere-
ménynek Ítéljük ugyanezen szerzőnek ugyané nemben készitett 
ujabb müvét, melly a következő czim alatt : , S t a t i s t i s c h e s 
J a h r b u c h der Kirche, oder : Gegenwärtiger Bestand 
des katholischen Erdkreises. Nach den besten Quellen bear-
beitet von P. K a r l vom heil. Aloys, z. Z. Prior im Kloster 
der unbeschuhten Carmeliten zu Würzburg. Erster Jahr-
gang. Regensburg, I860.' (N. 8-r. XVI. és 206 1. Ára , fűzve: 
1 fr t 90 kr. a. é.) Mert bármilly tökéletlen volna is egyéb te-
kintetben (jóllehet a fönebb emiitett első kisérletet, ha nem is 
terjedelem-, de minden egyéb beltulajdonságokra nézve jóval 
fölülmúlni látszik), azt illetőleg mégis megfelel a czélnak, 
hogy ujabb bizonyítványt szolgáltat a kath. egyház csudála-
tos , valóban isteni életerejéről; s örömteljes bizodalommal 
töltheti be minden kath. hivő kebelét ama gyarapodás szem-
lélete , mellyet az Ur ültetvénye csak egy évtized alatt is, 
daczára a legsanyarubb, és minden jó magot elöléssel fenye-
gető viszonyok kedvezőtlen voltának, az egész földkereksé-

') Die kath. Kirche in ihrer gegenwärt igen Ausbreitung auf der 
Erde , oder : Historische und statistische Nachrichten über sämmtliche 
in unseren Tagen mit dem h. apostolischen Stuhle zu Rom in Glau-
bensgemeinschaft stehenden Christengemeinden. Mit einem Anhange : 
Die geistlichen Orden und religiösen Congregiitionen der kath. K i r -
che. Von P. Karl vom heil. Aloys , Priester im Carmeliten-Kloster zu 
Regensburg. Regensburg , 1845.' 8-r . XXXIV. és 637. 1. Ára , köteti. : 
3 f r t 32 kr. p. 
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gen nyert Igenis, e kath. egyház, mellyet olly gúnyosan néz 
l e , mint töredékeny, és vajmi gyenge lábon állót a hitetlen-
ség szelleme, még mindig annyi életerőt fejt ki, hogy: „1844 
óta, a v i lágot részében nem kevesebb, mint s z á z n e g y -
v e n k i l e n c z kath. püspökmegyei testülettel" erősbült. Az 
akkor elősorolt 744 illy egyházmegye helyet t , ma 893-at 
számlálhatni ollyat, melly az egység középpontjával hitegy-
ségben él! 

Szándékunk e munka nyomán a kath. egyház püspök-
megyéi- s vallásos intézeteinek, szerzetes-rendei s papnevelő 
házainak rövid áttekintését adni : hogy t. olvasóink közül 
azok is épülhessenek tartalmán , kik az eredetit , mint német 
nyelven Írottat, nem használhatnák. 

Európában, a kath. egység középpontján, Román kivül, 
602 érseki és püspöki széket számlál szerző; utána mindjárt 
Amerika következik 141 érsek- és püspökséggel; Asiában 
96, Afrikában 30, Australia- s Oceaniában 23 van. A különféle 
tartományokrai tekintettel pedig: a) britt uralkodás alatt 108, 
b) a két-sieiliai királyságban 107, c) Francziaországban, a gyar-
matokkal, 92 , d) az austriai császárságban (az olasz háború 
előtti állapotot véve) 78, e) Spanyolországban 64, f) az egyházi 
államban 65, g) Törökországban 54 , h) az északamerikai álla-
mokban 46, i) Sardiniában 45, k) Portugáliában 24 , 1) chinai 
birodalomban 23, m) Toscanában 22 , n) Oroszországban 16, 
o) Mexicoban 13, p) Brasiliában 11 , q) Poroszországban, és 
Németalföldön (a gyarmatokkal) 9, r) Bajorországban, az an-
namj császárság-, és Uj-Granadában 8-8, s) Belgium- és Peru-
ban 6-6, t ) Schweiz-, és a közép-amerikai szövetségben 5-5, u) 
Parma-, Modena-, Görögország-, Chili-, La-Plata-, Venezu-
ela-, s Bolíviában 4-4, v) Ecuador-, Persia-, s az australiai füg-
getlen szigeteken 3-3, w) Hannover- és a scandinaviai félszige-
ten 2-2, x) végre egy-egy a következő államokban : Abyssinia-, 
Baden-, Congo-, Dania-, Gallas-föld-, Haiti-, Hessen-Kas-
sel-, Hessen-Darmstadt-, Japan- , Madagascar-, Marokko-, 
Nubia-, Nassau-, Paraguay, Szászország-, Sechell-szigetek-, 
Siam-, Tripolis-, Tunis-, Uraguay- , s Wiirtembergben. 

Az áldozárok száma Európában körül-belül 260—262,000-
re tehető (magában Olaszországban 115,000-re), s a világ töb-
bi részeiben 25,600-, vagy 26,000-re ; s igy az egész földke-
rekségen 286—288,000-re. (Melly összegbe azonban a szerze-
tes-rendüek nincsenek beleszámítva) 

A férfi-szerzetesek 7,065 házban, mintegy 96,636-ra 
mennek; az apáczák 9,247 intézetben 184,248-ra. Amazok 83-
féle külön szerzethez tartoznak: köztük legszámosabban sz. 
Ferencz rendjéhez (observansok , reformáltak , alcantaraiak, 
capucinusok, és conventualisok, együtt : 3190 házban, mint-
egy 49,000-en) ; utánuk az iskolatestvérek következnek (828 
házban 7,457 en), a domonkosiak (828 házban 3,500-an), je-
zuiták (226 házban 6000-en),ágostoniak (188 házban 3000-en), 
irgalmas testvérek (130 házban 3000-en), benedekiek (112 
házban 4000-en), kegyes-iskolai atyák (133 házban 2000-en), 
a carmeliták (sarusak és sarutlanok, összesen 229 házban 
3,300-an) stb. A cisterciek, aligha nem hibásan, csak 30 ház-
ban 2000-re tétetnek ; ugy a trappisták is annyira 25-ben. A 
szerzetesnők közt legtöbb házzal (2000), és taggal (12,000) az 
irgalmas nénék birnak ; az iskolanénék 1,100 házban 5000-et, a 
Gondviselésről nevezett apáczák 1000 házban szintannyit 
számlálnak; a Jézus sz. szivéről nevezettek 7,000-en, sz. Jó-

zsef apáczái 5,000, ursulinák 4,000-en, Minasszonyunkról 
(Notre-Dame) nevezettek 2,500-an, sz. benedekiek 1,300-an, a 
Jó-pásztcrról nevezettek, és angol-kisasszonyok egjforma 
számmal 1,200-an, Erzsébetapáczák 1,100-an vannak, stb. 

A különféle vallásos testvérületek (Jézus sz. szivéről, 
xaveri sz. Ferenczről, élő olvasóról nevezettek, a Leopoldina-, 
és sz. Vincze-egylet, a Bold. Szűz sz. szivéről, Jézus sz. gyer-
mekségéről hivott, s különféle Mária-egyletek, a Bonifacius-
egylet, és a ker. iskolák keleteni fölállítására alakult társu-
lat) tagjai milliókra mehetnek. 

Legnagyobb érdekkel mégis a püspöki megyék kiterje-
dése, és az azokhoz tartozó hivek száma birván, rendre köz-
lendjük azokat, ugy, a mint szerző a világrészek szerint el-
különözve felsorolja: előre figyelmeztetvén a t. olvasót, hogy 
hibátlanságot és tökélyt ez összeállításban, a fönebb érintett 
okoknál fogva, még most sem kereshetni ; hanem csak némi 
tájékozást a hozzávetőleg ennyi-, vagy amannyira tehető 
kath. hivők számára nézve J). Az európai püspökmegyék szá-
mát 602-re tevén szerző, azoknak következő névsorát adja 
(az évszámot, mellyből az adatok vannak, mi hely szűke miatt, 
a főpásztorok neveit pedig azért , mert közülök sokan már 
nem élnek, elhagyván; s az érsekségeket csillaggal jelölvén): 

Abeerden (helyettesség), Scotiában, 80,000 lélek ; *Ace-
renza és Matera, Alsó-Olaszorsz., 65,984; Acbonry, Irland, 
200,000; Acquapendente, egyházállam , 8—10,000; Acqui, 
Felső Olaszorsz., 100,000; Aci-Reale, Sicilia, 78,762; Adria, 
F.-Olasz., 155,000; Agatha (gothorum), A.-Olasz., mintegy 
30,000; Agen, Francziaorsz., 341,315; * A gram (Zágráb) 
720,000; Ajaccio, Corsica, 240,000; Aire, Francz., 303,555; 
*Aix, ugyanott , 197,476; Alatri , egyházáll., 15,000; Acerra, 
A-Olasz., 10,000; Albano, egyh. á. 17,000; Alba-Pompeja, 
F.-Olasz., 120,000; Albenga, u. o., 200,000; *Albi, Francz., 
360,679; Ales és Teralba, Sardinia, 42,098; Alessandria, F.-
Olasz. , 90,000 ; Alessio, Albania, 20,000 ; Alghero, Sardinia, 
32,963; Albarazin, Spanyolorsz., m. e. 100,0C0; Alife, A.-
Olasz. , m. e. 30,000 ; Almeria, Spanyolorsz., 234,789 ; *Amalfi, 
A.-Olasz., m. e. 50,000; Ameha, egyh. á., 10,000; Amiens, 
Francz., 570,641; Ampurias és Tempio, Sardinia, 26,640; 
Anagni, egyh. á., 14,000; Ancona, u. o., 70,000; Andria, A.-
Olasz. , m. e. 40,000 ; Angelo di Lombardi, u. o., m. e. 28,000; 
Angers, Francz., 515,452; Anglona-Tursi, A.-Olasz., 117,713; 
Angouléme, Francz., 382,912; Annecy, F.-Olasz. (eddig tud-
nillik ; most Francz.), 200,000 ; *Antivari, Albania, 5,000 ; 
Aosta, F.-Olasz., m. e. 80,000; Aquila, A.-Olasz., 158,442; 
Ardagh, Ir land, 120,000; Arezzo, Toscana, m. e. 60,000; 

' ) JVIikép is várhatnánk kielégítő pontosságot olly statistikai össze-
állítástól , melly adatait évek , sőt évtizedek, néha fél és több század 
által is elválasztott kútfőkből kénytelen meríteni ; s melly még az 
olaszországi megyék népességét sem tudja helyenkint, bár csak hoz-
závetőleg is meghatározni ! S az átalános okoknak tulajdonítandó eme 
hiányok*[mellett, a sajtóhibák (?) is olly tetemesek , hogy például a 
szerző előtt csakugyan ismeretesnek föltehető, mert német, s e c k a u i 
he lye t t , S e i k u megyét olvasunk, stb. A püspöki megyék számát is 
többre kell^a valóságban tennünk : miután szerzőnél azon városok, hol 
különféle szertartású püspökök lé teznek, csupán egyet számítanak; 
nevezetesen Nagyvárad (Grosswardein) , csak egy megye székhelyeül 
vétetik); ső t jnég Lemberg is , 28S. szám a la t t , a maga három, külön 
szertartású* érsekével. De , mint mondók , a statistikai hasonló müvek 
ritkasága mel le t t , még az illy fogyatkozásokkal teljes munkát is kö-
szönettel kell vennünk. 
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Ariano, A.-Olasz., m. e. 30,000; »Armagh., Irland, 330,000; 
Armenopolis (Erzsébetváros), m. e. 25,000; Arras , Francz., 
692,994; Ascoli, egyh. à., m. e. 60,000; Aseoli, A.-Olasz., 
m. e. 60,000 ; Assisi, egyh. á., m. e. 20,000 ; Asti , F.-Olasz., 
m. e. 100,000; Astorga, Spanyol., 100,000; *Auch, Fran-
cziaorsz., 307,499; Augsburg, Németorsz., 611,494; Autun, 
Francz., 574,720; Aveiro, Portugal., 240,025; Avellino, 
A.-Olaszorsz., 174,407; Aversa, u. o., m. e. 40,000; »Avignon, 
Francziaorsz., 264,618 ; Badajoz, Spanyolorsz., 306,092 ; Ba-
gnorea, egyh. a., 11,000; »Bamberg, Ném., 250,373; Bar-
ce lona , 300,000; Barbastro, u. o. m. e. 80,000; »Bari, A.-
Olasz., 120,000; Basel-Solothurn, Schweiz, 404,045; Bayeux, 
Francz., 497,309 ; Bayonne, u. o. 446.997 ; Beauvais, u. o. 
403,857; Beja, Portug. 126,884; Belley, Francz., 372,939; 
Belluno-Feltre, F.-Olasz., 134,700; »Benevent, egyh. à., m. e 
150,000; Bergamo, F.-Olasz., 288,700; Bertinoro -Sarsina, 
egyh. à., m. e. 60,000; »Besançon, Francz., 644,148; Bever-
ley, Anglia, 127,500; Biella, F.-Olasz., m. e. 100,000; Bir-
mingham, Angl. 124,500; Bisarcliio , Sardin., 29,763 ; Blois, 
Francz., 261,892; Bobbio, F.-Olasz., m. e. 50,000; Bojano, A.-
Olasz., 212,782; »Bologna, e. à., .375,631 ; Borgo S. Dommino, 
F.-Olasz., 150,000; Borgo S. Sepulcro, Toscana, m. e. 45,000; 
Bosa, Sardin., 23,017; Bosnia (helyett.), Törökorsz. 112,000; 
Bosnya-Szerém (Diakovár), 162,140; »Bordeaux, Francz., 
614,387 ; »Bourges, u. o. 598,199 ; Bova, A.-Olasz., m. e. 30,000; 
Bovino, u. o. m. e. 40,000 ; »Braga, Portug. , 483,837 ; Bra-
ganza-Miranda, u. o. 318,223; Breda, Németalf., 125,181; 
Brescia, F.-Olasz. 403,000; Boroszló, Német., 1,595,387; S t -
Brieux, Francz., 632,613; »Brindisi, A-Olasz., m. e. 20,000; 
Brixen, Ném., 379,331 ; Brügge, Belg. 627,268 ; Brünn, Ném. 
727,579; Budweis, u. o. 994,483; »Burgos, Spany., m. e. 
300,000; Cadix, u. o. 324,703; Cagli-Pergola, egyh. à., m. e. 
50,000; »Cagliari, Sardin., 109,888; Cahors, Francz., 296,224; 
Cajazzo, A.-Olasz., m. e. 50,000; Calahorra, Olasz., m. e. 
260,000; Caltagirone, Sicilia, 79,219; Caltanisetta, A.-Olasz. 
71,380; Calvi-Teano, u. o. m. e. 30,000; Cambrai, Francz., 
1,158,285; »Camerino, egyh. à., m. e. 30,000; Capaccio-Vallo, 
A.-Olasz., 150,000; »Capua, u. o., m. e. 60,000; Carcassone, 
Francz., 289,747; Cariati, A.-Olasz., m. e. 30,000; Carpi-, F.-
Olasz., m. e. 30,000; Casale, u. o., 121,627; Caserta, A.-
Olasz., m. e. 50,000; »Cashel, Irland, 350,000; Cassano, A.-
Olasz., 103,910; Castelbranco, Portug. 149,881; Castella-
mare, A.-Olasz., m.e. 72,000; Castellanetta, u. o., m. e. 50,000; 
Castillon de la Plane (Avila), Spany., 137,903; Catanea, Si-
cilia, 152,345 ; Catanzaro, A.-Olasz., 112,750; Cattaro , Dal-
mat., 10,379; Cava-Sarno, A.-Olasz., m.e. 50,000; Cefalu, 
Sicilia, 64,967; Ceneda, F.-Olasz., 140,000; Cervia, egyh. 
à., ?; Cesena, u. o., ? , Chalon sur Marne , Francz., 235,271; 
»Chambery, F.-Olasz., ? ; Chartres , Francz., 294,892 ; Chelm, 
Lengy., 250,000; Cherson-, és Theresiopolis, Oroszorsz., 
129,749; »Chieti, A.-Olasz., 101,135; Chioggia, F.-Olasz., 
70,800; Chiusi-Pienza, Toscana, ? ; Chur, Schweiz, 117,900; 
Citta di Castello, egyh. à . , ? ; Citta del Pieve, u. o., ?; Ci-
vita Castellana, u. o., 28,000 ; St.-Claude, Francz., 313,299 ; 
Clermont, u. o., 596,897;. Clifton, Angl., 37,5G0; Clogher, 
Irland, 430,000; Clonfert, u.o., 100,000; Cloyne.u. o., 80 000; 
»Cöln, Ném., 1,264,446; Coimbra, Portug., 262,753; Colle, Tosc., 
80,000; »Colocza (Kalocsa) és Bács, 403,401; Comacchio, egyh. 

á,, 24,600; Como, F.-Olasz., 240,500; »Compostella, Spany., 
435,670; Concordia, F.-Olasz., 162,000; »Constantinápoly, 
Törökorsz., 45,000; Conversano, A.-Olasz., m. e. 70,000; 
»Conza, u. o., m. e. 28,000 ; Cordova, Spany., 348,956 ; »Corfu, 
Jon. szig., m.e. 20,000; Coria, Spany., 120,000; Cork, Ir-
land , 500,000 ; Cortona, Tosc., m. e. 50,000 ; »Cosenza, A.-
Olasz., 178,913; Cotrone, u. o., m. e. 20,000; Coutances, 
Francz., 600,182; Corneto-Civita-Vecchia, egyh. á., m. e. 
20,000; Crema, F.-Olasz., 49,000; Cremona, u. o., 297,000; 
Cuenza, Spany., 334,582 ; Culm , Porosz., 433,496 ; Cuneo, 
F.-Olasz., m. e. 120,000; Csanád, 506,088; Derry , Irland. 
200,000; Diano, A.-Olasz., ?; St.-I)ie, Francz., 427,409 ; Di-
gne , u. o., 152,070; Dijon, u .o . , 400,297; Down-Connor, 
Ir land, 400,000; Dresda (helyett.), Ném., 32,845; Dromore, 
Ir land, 130,000; »Dublin, u. o., 450,000; »Durazzo, Alban.. 
7,000; Edinburg (helyett.), Scotia, 50,000; Eichstädt, Ném., 
154,184; Elphin, Irland, 100,000; Elvas, P o r t u g , m. e. 
70,000; Eper jes , g. egy. 161,599; »Eger 436,028; Ermeland. 
Porosz., 260,000; »Evora, Portug., 91,011; Evreux, Fran-
cziaorsz., 415,777; Fabriano-Matelica, egyh. á., m. e. 70,000: 
Faenza, u. o., 60,000; Fano , u. o., 25,000?; Faros , Portug., 
152,559; Ferentino, egyh. á., 20,000; »Fermo, u. o., 70,000; 
Fe rns , Ir land, 130,000; »Ferrara, egyh. á., 220,000; Fiesole, 
Tose., 79,772; »Florencz, u. o., m. e. 200,000; St.-Flour, 
Francz., 267,625 ; »Fogaras, 608,595 ; Foligno , egyh. à., m. e. 
80,000; Forl i , u. o., 100,000; Fossano, F.-Olasz., 160,000, 
Fossombrone, egyh. à., 25,000; Frascati, u. o., 10,000; »Frei-
burg, Ném., 966,000; Freius , Francz., 357,967; (Fünfkir-
chen) Pécs, 377,024 ; Foggia, A.-Olasz., 122,743 , Fulda, Ném., 
120,000; »Gaeta, A.-Olasz., m. e. 70,000; St.-Gallen, Schweiz, 
116,000; Gallipoli, A.-Olasz., 10,000; Galtelli-Nori, Sard., 
33,570; Galway, Ir land, 80,000; Gap , Francz., 132,100; 
Genf-Lausanne (Freiburg) , Schweiz, 121,916 ; Gent , Belg., 
779,552; »Genua, F.-Olasz., m. e. 400,000; Gerace, A.-Olasz., 
92,987 ; Gibraltar (helyett.), Spany., 12,000; Girgenti , Si-
cil. 231,940; Girona, Spany., 214,150; Gnesen, Poroszorsz., 
275,874; Glasgow (helyett.), Scot., m.e. 160,000; »Görz, 
Ném., 189,685; »(Gran) Esztergom, 859,615; »Granada. 
Spany, 200,0 0; Gravina-Monte-Peloso, A.-Olasz., 75,975; Gre-
noble, Francz., 603,500 ; Grassetto, Tose., m. e. 40,000; (Gross-
wardein) Nagyvárad, 76,000 lat., 119.230 gör. szert.; Guadix, 
Spany., 170,974; Guarda, Portug., 165,461. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , május 22-én. Az eperjesi gör. szert. mélt. és 

főtiszt, megyés-püspök ur, s az ottani székes-egyházi ft. káp-
talan, tudván azt, milly jól esik egy sok viszály- és szoron-
gattatásnak kitett atyára nézve — hallani, hogy hőn szeretett 
gyermekei a távolban is megemlékeznek róla, s valamint 
örömei-, ugy fájdalmaiban is egyaránt osztoznak (mert lehe-
tetlen egy tagnak szenvedni, hogy azt ne érezzék valamennyi 
tagok) : ő szentségéhez, kit mint isteni Megváltónk helytar-
tóját e földön minden katholikus tisztel, valamint saját, ugy 
az összes megyebeli papság és gör. kath. hivek nevében, 
gyermeki szeretetök zálogául, hódolati föliratot intéztek; 
mellyet ő szentsége következő, atyai viszontszeretetet nyil-
vánitó legkegyesebb feleletére méltatott : 



Pius PP. IX 
Venerabiiis F rá t e r , Salutem, et Apostolieam Bene-

dictionem! Gratae Nobis admodum fuere Litterae cum a Te 
Venerabiiis Frá te r , tum a Dilectis Filiis istius Eperiessiensis 
Capituli ecclesiasticis Viris hoc mense ad Nos scriptae. Nam-
que in eisdem Litteris undique elucet eximia Tua, et eorum-
dem ecclesiasticorum liominum, atque universi istius Dioece-
sis Cleri, Populique fidelis erga Nos, et hanc Petri Cathedram 
fides , pietas, amor, et observantia, atque omni ex parte se 
prodit acerbissimus Tuus, et illorum omnium moeror et in-
dignatio propter nequissimos, sacrilegosque ausus contra ci-
vilem Nostrum , et huius Apostolicae Sedis principatum, Bea-
tique Petri patrimonium ab iis hominibus admissos, qui ca-
tholicae Ecclesiae eidemque Sedi omnino infensi, et adversi 
iura divina et humana conculcare non dubitant. Equidem hu-
iusmodi egregii Tui, omnisque istius Cleri et populi sensus 
amplissimis laudibus digni non mediocre attulerunt Nobis 
solatium inter maximas, quibus premimur angustias. Nihil 
vero dubitamus Venerabiiis Frater , quin una cum eodem Tuo 
Clero, ac lideli populo pergas assiduis fervidisque precibus a 
Deo Optimo maximo exposcere, ut Ecclesiam suam sanctam. 
a tot , tantisque calamitatibus eripiat, eamque a solis ortu us-
que ad occasum novis, ac splendidioribus in dies exornet, et 
augeat triumphis, ac Nos adiuvet, et consoletur in omni tri-
bulatione Nostra. Cum autem adprime noscas teterrimum sane 
bellum, quo luctuosissimis hisce temporibus divina Nostra 
vexatur religio, iccirco persvasissimum nobis est Te divino 
auxilio fretum, pro perspecta Tua pietate, ac sacerdotali zelo, 
nihil unquam intentatum esse relicturum, quo eiusdem reli-
gionis causam strenue defendas, Tuique Gregis incolumitati 
provide, sapienterque prospicias, et inimicorum bominum fal-
lacias detegas, errores refellas, ac tela retundas. Denique 
praecipuae paternae Nostrae in Te caritatis testem, omnium-
que coelestium munerum auspicem Apostolieam Benedi-
ctionem toto cordis affectu Tibi ipsi Venerabilis F ra te r , cun-
ctisque Clericis, laicisque üdelibus Tuae curae commissis per-
amanter impertimus. Datum Roniae apud S. Petrum, die 
29-a Martii anno 1860. Pontificatus Nostri anno Decimo-
quarto. P i u s PP. IX." — 

ESZTERGOM, május 20-án. 0 eminentiája a főmagas-
ságu bibornok-érsek és herczeg-primás, tegnap indult Pozsony-
ba ; hol a sz. exercitiumokat végzi, s a pünkösdi ünnepeket 
tölteni szándékozik : azután pedig Pozsony megye városaiban 
bermáland. Az urnapi ünnepélyre vissza fog az őt óhajtva 
váró itteni hiveinek körébe térni. — 

OLASZORSZÁG. A forradalom folytatja az általa kez-
detben terjesztett ama hir alaptalanságának bebizonyítását, 
mintha a papság mindenütt örömteljes készséggel sietett 
volna Victor-Emanuelnek hódolni : a napi-renden levő elfoga-
tások, és a clerusnak egyéb zaklatásai, hivebben festik a va-
lót , mint a sardiniai lapok álnok tudósításai Corsi bibornok 
és pisai érsek fegyveres erővel vitetik Turinba ; a beteg faen-
zai püspök házában tartatik fogva ; másokat az utczai csőcse-
lék halálra keres, és futásra kényszerit A bolognai bibor-
nok-érsek elhunyta u tán , a kormány tüstént rátette kezét az 
egyház birtokára; s mint a leipzigi lap i r ja , a vérengzésre 
felhívó röpiratok nyiltan terjesztetnek Bologna utczáin. A 
tőr, és mérgezés általi gyilkolás, a pápai kormányhoz szitó 

minden egyének ellen, [e lázitó iratokban nem csak megenge-
de t t , de parancsolt eszközükül jelöltetnek ki. Egész szállít-
mányok mennek tőrök- és pisztolokból az egyházi államba 
Bolognából ; s az onnan érkezett szökevények zene- és elve-
temült nők csábításaival fogadtatnak. Ok mindenfelé szabad-
ságot, és testvériséget hirdetnek ; a törvényes uralkodók, és 
kormányok kegyetlenségét borzasztó szinekkel festik: holott 
(mint a ,Gazette de France' egyik legújabb számában muto-
gatja) a zsarnokinak kikiáltott nápolyi kormány alatt Siciliá-
ban , az 1848- és 49-diki események következtében nem haj-
tatott egyetlen-egy halálos ítélet is végre : mig az ,ifju Olasz-
ország' társasága, programmjában ekkép rendelkezik: „1. 
Czikk. Az egylet a végett alakult , hogy az olasz félszigeten 
minden kormányt elengedhetlenül megsemmisítsen, s egész 
Olaszhonból egyetlen államot alkosson, köztársasági kormány 
alatt. 8. Czikk. Azok, kik az egylet parancsolatainak nem en-
gedelmeskednek, vagy, akik annak titkait leleplezik, meggyil-
koltatnak. 31. Czikk. A titkos törvényszék kimondja az Ítéle-
t e t , és egy, vagy két tagot kiküld annak közvetlen végrehaj-
tására. 33. Czikk. Ha a bűnös (!) megszökik, szünet nélkül 
űzőbe veendő, bárhol legyen is; és egy láthatlan kéz el fogja őt 
érni, bárha anyjának karjai közt, vagy Krisztus szentélyében 
kellene is átdöfni." Ezek ama pártnak tettel is számtalan izben 
tanúsított elvei, melly az emberiség, testvériség, szabadság 
szép nevezetét tűzi ki zászlójára ! E párt által választatott, mint 
magát önmaga i r ja , Garibaldi, r o m a i tábornoknak, s mon-
datott halál Lamoricière fejére ! S mégis nem csupán elámított 
elégületlenek ezrei, hanem a törvényesség őreiül megbízott né-
melly kormányok, hatalmas uralkodók is pártolják őtet De 

a keserű tapasztaláson okult egyének, és népek lassankint föl-
eszmélnek csalódásukból ; ugy hogy már Toscana-, Modena-
s Romagnában is ellenmozgalmakról szólnak. Még a florenczi 
engedékeny érsek, mons. Limberti is megtagadta, kápta-
lanáv.al együtt , részvétét a maj. 13-án tartatni rendelt pie-
monti alkotmány-ünnepélytől : még a hatóság által monda-
tott csendes miséhez is más templomból kellett a szükséges 
szereket hozni, a szolgálatot tevő pappal együtt ! A modenai 
érsek, Victor-Emanuel látogatásának alkalmával a székes-
egyházból a szentséget is elvitette ; s bezáratván a templo-
mot, a kulcsok a községelőljároknak adattak által. A király 
fölnyittatván a templomot, itt néhány domonkosi szerzetes, és 
magával hozott tábori pap által lőn fogadtatva. Maj. 6-án 
Reggioban hasonló tartózkodást mutatott az ottani püspök. — 
E közben a sz.-szék folytonos jeleit szemléli a növekedő rész-
vétnek: maj. 11-én, marseillei tudósítások szerint, 500,000 
franknyi összeg adatott ő szentségének által, mint az Anglia-, 
s Eszakamerikában rendezett gyűjtés eredménye. A nápolyi 
király pedig öt millió frankkal vesz részt a kölcsönben. 

— R o m a maj. 12-én. Legközelebbi vasárnapon, irják az 
,Unio'-nak, S a r c a n d e r János-, holleschaui plébános-(azol-' 
mützi megyében), Isten szolgájának boldoggá-mondatásá-
nak fényes ünnepélyét láttuk. E tiszteletre méltó pap az eret-
nekek által megkínoztatva, 1620-dik évi mart. 10-én halt meg 
az olmiitzi tömlöczben , vértanúi halállal. A mons. Liverain, 
postulator causae által közzétett életirat szerint, a megelőzött 
két napi borzasztó kinzások után, a rögtönözött vérbirák egyi-
ke, Praschma Benedek, szidalmakkal és káromlásokkal illet-
vén az ujolag vallatás alá vetett áldozárt, a nála gyónását 
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végzett Lobkowitz főúr titkait akará kicsikarni. „Én nem tu-
dok azokról semmit," felelt az állhatatos vértanú. ,,A gyónás-
ban illyesmi nem közöltetett velem. Jóllehet gyakran az em-
berre nézve lehető legfontosabb dolgok felől tétettek a gyónó-
székben bizodalmas vallomások, én mindezek emlékét soha 
sem őrzém meg, nem is akarom megőrizni : hanem a legmé-
lyebb feledésnek adtam azokat által , a bünfcánási nagy szent-
ség, és gyónási szent titok sérthetlensége iránt viseltető tisz-
teletnél fogva. Ugyanezen oknál fogva, még azon esetre is, 
ha bizonyos volnék róla, mikép e végett darabokra fogok ál-
talatok szaggattatni, ha tűz- és vassal, minden képzelhető ke-
gyetlenséggel fogtok is eltépni, s összezúzni, akár apróra me-
téltek, akár hamuvá fogtok égetni, mégis inkább választom, 
Isten kegyelmében bizva, mindezen iszonyú kinokat , mint 
hogy a bünbánás szentségének szent pecsétjét csak egy pil-
lanatig is megsértsem." E fönséges válaszra, az üldözők dü-
hössége nem ismert többé határokat. A hóhérok vetélkedve 
rohanták meg tüz- és vassal iszonyú módon elkínzott áldoza-
tukat, mig nem a vértanú eszméletét vesztvén, elhurczolta-
tot t a tömlöczbe. Állapota borzasztó volt. Teste csak egy fe-
kete csontváz volt, mellyről a megégett hus darabokban füg-
gütt le. Mégis a boldog szenvedő egész hónapig élt a töm-
löczben ; némelly olmützi kath. családok által szeretetteljesen 
ápoltatva. Halálakor, az addig kiállhatatlan bűzt, a börtönben 
egyszerre csudálatos illatár váltá föl, melly több napokig tar-
to t t ; s a szent férfi sirját Isten sok, és nagy csudákkal dicsői-
tet te meg: ugy hogy emléke mindig nagy tiszteletben tarta-
tott . Canonizáltatásának ügye már a nagy XIV. Benedek pá-
pa í.latt, 1751-ben, megkezdetett : de a háborús idők, és más 
akadályok egészen napjainkig elhalasztatták a dolgot. Az ün-
nepélyes sz. misét mons. Hohenlohe Gusztáv, edessai érsek 
mondotta; s estve ő szentsége az egész cardinalisi collegium-
mal, és valamennyi praelatusai által kisértetve jö t t a boldog-
gá mondottnak képe előtt ájtatos imáit végezni. A népsoka-
ság olly nagy volt, hogy az itt legnagyobb ünnepek alkalmával 
látottat is meghaladá számával. 

NÉMETORSZÁG. A kölni tartományi zsinat, maj. 17-
dikén tar tot t nyilvános ülésével befejeztetett. Valamint meg-
nyitásakor (apr. 30-án), ugy most is ünnepélyes menetben vo-
nultak a zsinat atyái sz. András plebánia-templomából a fő-
egyházba : hol egyszersmind a még föl nem olvasott végzé-
sek, az egyházi fegyelem- és isteni-tiszteletre vonatkozók, a 
pápai megerősittetés reményében és föltéte alatt nyilváníttat-
tak ; érvényességük a kölni, trieri, münsteri, hildesheimi s 
osnabrücki megyére terjedvén ki. 

— Würzburgból jelentik, hogy az e megyében ő szent-
sége számára begyült adakozások 19,859 fr tra mennek. 

— Boroszlóban maj. 16 án halt meg 61 éves korában, 
Dr. T h e i n e r Antal, utóbbi időben egyetemi titkár ; siralmas 
tévedéseinek sorát azzal fejezvén be, hogy miután (1845-ben) 
a rongeanismust is megpróbálta, s ezt csakhamar megutálni 
tanulta, végre a protestantismusban keresett menedéket. 

— A freiburgi érsek a concordatum ügyében erélyes 
nyilatkozatot tévén april. 25-én közzé, mellyben az egyház- és 
minden jó katholikusra nézve kötelező erejűvé vált egyez-

mény melletti állhatatos megmaradásra hivá föl a badeni de -
rűst és népet, ez, a körlevél által szóló főpásztornak hódolat-
teljes föliratokban válaszol. Már több esperességből érkeztek, 
az összes clerus nevében te t t nyilatkozatok, mellyekben az 
alrendü papság kimondja, hogy tökéletesen osztozik főpász-
tora nézeteiben: hogy a pápa és ország fejedelme közt 
megkötött , és elfogadott egyezmény, rájok nézve törvény, g 
teljesítésének kötelességétől egy nem is kath. minoritás őket 
föl nem oldhatja. 

ÉSZAKAMERIKA. Az északamerikai szabad államok 
lapjai telvék ama romlottság, és megvesztegetésnek kitett 
jelleintelenség elleni panaszokkal, melly Északamerika, né-
mellyek által égig magasztalt polgári szerkezetének daczára, 
az államhivatalnokokat kivétel nélkül (mert hiszen maga az 
elnök is súlyos váddal illettetett nem rég e tekintetben) megra-
gadta. A new-yorki lapok különösen kikelnek nem csak alder-
maneik, hanem követeik ellen is; és a törvényhozó test hite-
lét tökéletesen megsemmisitettnek vallják. A Herald irja, 
hogy egy new-yorki alderman folyó ára, eddig legalább, a 
megvásárlandó ügyhez képest, fölment 1000, sőt 2000 dol-
lárra is : de most egy törvényhozó követ 20 dolláron mindig 
megvehető. 

k e g y e s a d o m á n y o k ) 

Pápa ő szentsége részére : 
Pestről, a ,Soll die weltliche Regierung des röm. Papstes beschränkt 

werden, oder nicht? ' munka tiszta jövedelmé-
ből, 3 dik részletül . . . . . 5 cs. arany. 

A p á p a i esperességből, következő je l -
mondat mellett : .Contere Domine fortitudi-
nem inimicorum Ecclesiae tuae, et disperge 
illos' : Ft. K ő s z e g h y József, pápai plébá-
nos, czimz. kanonok . . . . 10 f r t a. é. 

Nt. H á z y Alajos, pápai káplán . . . 1 db. arany. 
„ N e u s z i d l e r József, pápai káplán . . 10 db. húszas. 
„ S a r 1 a y lgnácz, csóthi plébános . . 4 fr t a. é. 
„ K o 1 o z s v á r y Ferencz, vaszari plébános . 10 ,, „ ,, 
„ G á b e r I ajos, vaszari káplán . . . 1 „ „ „ 
„ N u n k o v i c s János, vanyolai plébános . 2 f r t 50 kr. a. é. 

Ft . D ó c z y József, ez. kanonok, ugodi plébános 5 f r t a. é. 
Nt. P e t h ő József, ugodi káplán . . . 2 „ „ „ 
„ F a r k a s Gerge ly , cisterci r. áld., teveli 

lelkész . . . . . . . 3 ,, ,, „ 
,, V i r á g János, jákói plébános . . . 1 db. arany. 
„ P l o s s z e r Ferencz, esperes, gannai pleb. 6 fr t a. é. 
„ A s z n e r János, kovácsi plébános . . 4 „ „ „ 
„ H o r v á t h Antal, salamoni plébános. . 3 „ „ „ 
„ S p r á n s z k y Ferencz, nyárádi plébános . 1 db. arany. 
,, G e n u r Alajos, csótlii káplán . . . 1 fr t a. é. 

Pápai hivek 51 frt 90 kr., 
és . . . . 1 db. 2 frtos, 2 db. 1 frtos ezüstben. 

Ugodi hivek 13 frt . a. é. 

összesen: 116 fr t 40 kr. a. é., 3 db cs. arany, 1 db. 2 frtos, 
2 db. 1 frtos ezüstb., és 10 db. húszas. 

K r a k o v á n i plébánia köréből, Trebethe fiók-
lielységból : K o v á c s Mihály gazda . . 2 f r t a. é. 

Sztrázsa fiók helységből : S z t r e c z k i György, 
szabó mester . . . . . • 1 „ >, » 

Osztró fiókhelységből, S z t o 1 á r Miklós gazda 1 „ „ „ 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyí Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozina Vazulnál (AlDunasor , kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATIT. EGYHÁZI, S IEODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké tszer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre, postán küldéssel 5 frt 25 k r . , helyben 4 frt 90 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : A hazai egyházi művészet. — A kath. 
egyház jelenlegi állása. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Olasz-, Franczia-, Svéd- és Törökországból. — Irodalom. 

A hazai egyházi művészet. 
Midőn tavai a ,Religio'-ban afönebbi czim alatt 

hazai egyházművészeti alaposabb és határozottabb 
irányú mozgalmainkra, mint gyarapodó egyházi 
életünknek egyik kitűnő örvendetes jelenségére fi-
gyelmeztettünk, már akkor eleve kifejeztük volt 
azon reményünket, hogy e tekintetben egyik leg-
jelentékenyebb példát nem sokára Győrből lesz al-
kalmunk felmutatni, ha ott a püspöki palota na-
gyobbszerü régi goth kápolnájának stylszerü re-
stauratiója az idén, mint már akkor tervezve volt, 
elkészül. És valóban, az alig beköszöntő tavaszszal, 
kinyílt egyházmüvészetünk ezen egyik legszebb, sőt 
eddig páratlan zsenge virága. Valamint a mélt. püs-
pök kitűzte, s a művészek szegődtetve voltak, ugy 
végre Húsvétra be is fejeztetett e monumentális mü, 
melly több év óta egyaránt a legnagyobb gonddal, 
valamint müértelemmel, és nem kisebb költséggel, 
mint kitartással készült. 

A magasztos felszentelési ünnepélyről szóló tu-
dósítást minap hozta már a ,Religio.' Itt azért csupán 
a tárgynak egyházművészeti jelentőségére vonatko-
zunk, és bátorkodunk figyelmeztetni azokat, kiket 
hazai egyházi életünk ezen mindenesetre érdekes és 
fontos mozzanatai érdekelnek. Illy monumentális 
műnek megismertetése ugyan szorosan a tárgyhoz 
mért egyszerű műleírást igényelne, ha azt csupán 
szakemberek számára irnók: de e mellett szemünk 
előtt lévén sajátlag egyházi érdekeink, s tágabb egy-
házi olvasó közönségünk, — ki leszünk mentve, ha a 
ezük helyhez képest, a tárgygyal önkényt felmerülő 
átalánosabb egyházi érdekű vonások vázolásával vé-
gezzük leírásunkat. 

Győrnek jelenleg még majdan egyetlen na-
gyobbszerü, s építészeti emlékmü-becsü epületei, a 
s z é k e s - e g y h á z , és a p ü s p ö k i mai a l o t a , 
egykori v á r . Mindkettő a legrégibb korunktól egy-

másra következett egyházi müépitészeti ízlések több 
jelentékeny részletével bir; mellyek ugyan a mai 
átalakítások miatt, első tekintetre nem igen vehetők 
észre, de a tárgyavatott vizsgálat által még könnyen 
Pólismerhetők. A püspöki laknak, s egykori várnak 
nevezetes egyes részletei már régebben figyelmet 
gerjesztettek. Lippert József építész hazánkfiának 
fölfedezései és fölvételei nyomán, mind a hazai, mind 
pedig a külföldi szaklapokban olvasható lévén föld-
alatti, majdnem kápolnaszerü csarnokaiuak müle-
irása, mellyeknek ép olly szilárd, mint művészi ala-
kítása máris egykori itteni régibb mübecsü építke-
zésekről tanúskodik. A leirt díszes keresztivezet, kő-
vésetü gerinczeivel és párkányzatával, valóban ha 
nem a román, ugy legalább az átmeneti korszak 
építészeti idomaira utalhat; és Győr püspökeinek, 
XIII-dik századi, itteni kitűnő építészeti tevékenysé-
gére mutat. De sőt a vár más régibb részein is még 
a későbbi kifejlettebb goth építészeti idomnak szá-
mos egyes alaprészletei vehetők észre mindenfelé. 
Igy a most csonka, és nem sokára, mint értesültünk, 
szinte díszesen kiépitendő várkapu-toronynak egész 
alakzata eredeti goth alapidomra mutat. Hasonlón 
látható még e várkapu mély torkolatának belső ol-
dalfalain egész sora a falba alkalmazott amacsucsivü 
goth idomú arkádoknak, vagy falfülkéknek, mellyek-
ben hajdan rendesen a várkapu őrség székelt. Egy he-
lyütt a mindjárt közvetlenül e torony mellett goth ido-
mú apsissal záródó kápolna szentélyének külső falain, 
állítólag még nem olly rég, egyes olvashatlan régi 
számjegyek nyomai is észrevehetők voltak. Minden-
esetre a püspöki vár ezen régi mübecsü egyház-épi-
tészeti részleteinek egyik legelőbbkelő tárgya, ezen 
nagyobbszerü kápolna volt; melly mérsékelt terje-
delme mellett is igen Ízletes arányban az egész épü-
leten át, mintegy három emeletnyi jelentékeny ma-
gasságban épült, és m e l l y e n az ujabb átalakítások da-
czára is, az alap goth idom mellett,mégcsucsiv-bol-
tozatának művészi alakítású gerinczei nagy rész fen-
maradtak volt. 

Ezen épen olly váratlan, mint érdekes régi mü-
épitészeti maradványok szemlélésénél, önkényt fel-
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merül a kérdés: mikor keletkeztek mindezen jelen-
tékeny monumentális becsű építkezések? Ki volt 
Győr jeles püspökeinek majdan szakadatlan sorából 
alkotójok? A történettől határozott választ, mint 
annyi más kérdésre, ugy erre is hasztalan várunk. 
Ama buzgó férfiak, ha Isten és az egyház dicsősé-
gére áldoztak , ugy vélekedtek, hogy megtették kö-
telességüket ; és a hazai egyházi műtörténet kárára 
bár , de nem igen gondolkodtak ezen íölül még ar-
ról is, hogy a történet nevöket és tetteiket följe-
gyezze. Csak egy-egy véletlen, és mellékes adat 
árulja el többnyire még nagyobbszerü müveiket is. 
Hasonló az eset itt is. Csupán a székes-egyház épí-
tészeti idomainak és történetének egyes öszhangzó 
adatainál fogva, lehet némi biztossággal gyaníta-
nunk, hogy annak, és a püspöki várnak építé-
szeti korszakai, s e szerint építtetői is valószinüleg 
azonosak. 

A főegyházon ugyanis a müvizsgáló a számos 
mellékjavitások mellett három külön építészeti ízlés 
korszakát veheti észre. Az első mintegy a XIII-dik 
századi késő, és hazánkban akkorában leginkább 
diszlett román bazilikai idomra mutat. Ott látni még 
rajta, kivülről, vagy a padlásról letekintve, a mellék-
hajók félkörű oltárhajlékkal, vagyis a bazilikai ap-
sissal való záródását; melly azonban belülről máris 
felismerhetlenül sajátságosan befalaztatott. Épen ugy 
észrevehetők még a födél alatt az egykor magasabb 
középső egyház-hajónak a mellékhajók fölött kiálló 
oldalfalai ; miután most mind a három lejebb egy 
arányban átiveztetett. A homlokzaton feltűnő már, 
és a födél alatt látható még a két-tornyos eredeti 
tervezet; valamint hogy a történet is emlékezik még 
róla: mig most egy későbbi középső, ép olly ízlés-
telen, mint idomtalan barock torony helyettesíti. Az 
egyház bensejében is első tekintetre szembeszökő a 
tárnok által elosztott ivholdak szerint, a hármas ha-
jónak eredeti román alap^zervezete, mellynek XIII-
dik századi bazilikai jellegét alig lehet félreismerni. 
De minderről, mint román egyházmüvészetünk egyik 
nevezetes tárgyáról, talán máskor lesz még bővebb 
alkalmunk tüzetesebben szólanunk. Itt ez főleg csak 
annyiban érdekel, a mennyiben a székes-egyház ezen 
kifejlődött késő román idomait némi öszhangzásban 
találjuk a püspöki vár fönmaradt substructioival, ama 
földalatti kápolnaszerü csarnoka jellemzőbb műrész-
leteivel, mellyeken annak ismét legrégibb korszaka 
mutatkoznék. És miután egy szűk történeti adat a 
győri egyház egyik ujon építőjéül Omode püspököt 
nevezi, ki a XIII-dik században, 1252 körül, ültGyőr-

nek főpásztori székén *), aligha hibázunk, ha egye-
nesen neki tulajdonítjuk nem csak az eredetileg sz. 
István által épült győri székes-egyháznak a XIII-dik 
századi kifejlődött román izlésbeni átalakittatását, 
vagy ujon építését, de a püspöki várnak is ezen kor-
beli jelentékenyebb monumentális és stylszerü épí-
tészeti legrégibb maradványait.—Tárgyunknál fogva 
azonben még érdekesebb ránk nézve az itteni egy-
házi építkezések második, és pedig már tisztán goth 
korszakát ismernünk, melly időből való a szóban 
levő püspöki várkápolna is. 

Ezen ízlésnek is első határozott nyomait már a 
székes-egyházon észrevehetjük. A főhajó szentélyé-
nek három-oldalu záródása máris kifejezett goth ala-
kításra mutat: ellentétben a mellékhajókhoz, mel-
lyek még, mint mondók, a félkörű román bazilikai 
apsissal záródnak. Még inkább meglátszik ezen átala-
kítás az egyház födele alatt pusztán kinyúló fala-
kon ; mellyek egykor a magasabb középső hajó ol-
dalfalait képezték, hol még az egykori csucsivezet 
hónaljainak hegyes alakja szemlélhető. Leghatáro-
zottabb emléke mégis ezen korból, a székes-egyház-
nak ugy nevezett Sz.-Háromság-, vagy Hédervári-
kápolnája; melly nagyobbára épen fentartott eredeti 
minőségében, a hazánkban divatozott XV-dik századi 
késő goth építészetnek teljes idomát tünteti elő. Nem 
csalódunk talán az iránt sem, ha a győri egyház 
ezen második korszaki monumentális építkezéseit, is-
mét ugyancsak egy rövid sornyi adat nyomán, a 
nagy nevü Dóczy Orbán püspöknek tulajdonítjuk; 
miután Bonfinis által legalább arról értesülünk, hogy 
győri püspöksége rövid ideje alatt is a székes-egy-
házat valamint ujonan kidiszité, ugy nem csekély 
építkezésekkel is ujitá i ) . És valóban koránál, vala-
mint a felőle szóló egyéb adatoknál fogva, majdan 
teljesen megbízhatunk ezen föltevésünkben. Dóczy 
Orbán 1483 körül levén győri püspökké, épen azon 
korba esik, mellyben hazánkban a legnagyobb épít-
kezési tevékenység uralkodott, Zsigmond és Mátyás 
királyok nagyobbszerü építkezései lendületénél fog-
va ; melly szerint az akkor épen keletnek örvendő 
goth izlés, végső virágzása sajátságos korszakát élte, 
és hazánkban a goth Ízlésnek amúgy is késő elter-
jedésénél fogva, különös keletnek örvendett. Ezen 
tetszős, mert fényes ugyan és diszes, de kevésbbé 

Telekessi kézirati adatai nyomán, Károlyi, Speculum 
Jaurinens. Ecclesiae. 2. 

Bonünius, Hist. Pan. D. 1. L. 1. (kiad. Colon. 1690.18.1.); 
eius (Jaurini) basilicam Urbanus Pontifex non parvis aedi-
ficiis et apparatibus excoluit. 
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szervezetes izlésirány befolyása által történt, hogy 
mint előbb a külföldön, ugy nálunk a XV-dik szá-
zadban nem csak az addig csupán szükségleti, és 
gyakran fa egyházépületek ezen goth modorban 
mindenfelé ujonan és diszesen épültek — tanúságok rá 
„Csallóköz műemlékei": — de gyakran a valóban mű-
vészi román idomú egyházaknak is goth átalakítá-
suk által kellett a kor kivánatának hódolni ; mire leg-
közelebbi példa épen Győr román idomú főegyhá-
zának szóban levő goth átalakítása. 

De nem csak mütörténetileg a korra nézve meg-
egyez felvételünk Dóczi Orbán püspökségének idejé-
vel, hanem még inkább talán kitűnő egyénisége tekin-
tetéből is. Ha valaki, ugy nyilván Orbán püspök 
volt az, ki egyaránt tehetséggel, móddal és hajlam-
mal birt illy nagyobbszerü korszakias építkezések 
létesítésére. A történet fönhangon szól róla, hogy épen 
olly buzgó főpásztor, mint kitűnő államférfiúi tehet-
ségű volt: mi a kormányzói lángelméjü, s tevékeny 
Mátyás király mellett nem a legkönnyebb feladat 
lehetett. Mint kincstárnok és nádori helyettes, ám-
bár csak rövid ideig bírta a győri püspökséget, 
mégis ama jövedelmes hivatalainál, s állásánál fogva 
a szükséges eszközökkel könnyen rendelkezhetett. 
S a mint őt Bonfinis, nem csak kortársa, de mint sza-
vaiból észrevehető, nyilván ismerőse is jellemzi, épen 
azon ember volt, kinek máskép is minden tehetsége 
Isten, és az egyház dicsőségére, hazája s embertársai 
javának előmozdítására irányult. Ezeknek, s fejedel-
me iránti hü készségének áldozá föl összes bő jöve-
delmét; ugy hogy mig püspökségeiben számos temp-
lomokat építtetett, azokat dus arany eszközökkel, és 
készlettel ellátta, vagy fejedelme többnyire kimerí-
tett kincstárát a magáéból is pótolta, számosokat 
költségén tudományos pályára neveltetett, másokat 
asztalánál táplált: — addig magára csak annyit for-
dított, a mennyi méltóságához képest akkor a legsze-
rényebb tisztes öltönyre elégséges, vagy épen szüksé-
ges volt*). E szerény ugyan és alázatos, de épen olly 

]) E jellemzését elég legyen, ha csak kivonatosan is, 
Bonfinis szavaival adatolnunk (i. h. 3 lap.) : „Vir tanti consilii 
ac sapientiae, ut apud principem primum locum obtineret, 
omnia regeret, quaesturam perpetuam exerceret, et per mul-
tos annos praetorii praefecturam, quem palatinatum dicunt, 
obiret. Procero corpore, — aspectu liberali et venerando, pro-
bitate summa, moderatione non mediocri, inaudita negotiorum 
laborumque tolerantia, profusa liberalitate, et amore fuit in 
studiosos non mediocri, — cui triginta circiter millia aure-
orum proventus erant , ex quibus praeter corpori necessaria 
nil voluit, aulam semper frequentissimam habui t ,—parc is -
simus in vest i tu: vestem solemnem nunquam túlit pluris, 

szerény, munkatürő, ügyes, vállalkozó férfiú (ki Má-
tyás nagylelkűségét és bőkezűségét azzal képes volt 
mindenkor meghálálni, hogy midőn már a lángeszű 
uralkodó sem tudott segélyt, ő mindig résen állott, 
zavarából kimenteni,) volt az, kinek, ha csak min-
den körülmény és combinatio nem csal, G y ő r 
épen ugy , valamint környéke, a S z i g e t k ö z és 
C s a l l ó k ö z , s egyaránt E g e r és megyéje, mellynek 
később szinte huzamosabb ideig püspöke volt, szá-
mos késő goth egyházépületét, és hazánk e szerint 
általában legvirágzóbb monumentális egyházépité-
szeti korszakát köszöni. Állításunknak bővebb tár-
gyalatával, valamint tüzetesebben adatokkal való 
kimutatásával is azonban e helyt most szinte fel kell 
hagynunk. Csak átalában kívántunk erre figyelmez-
tetni: miután tárgyunk ismertetésével, Dóczy püs-
pök egykori monumentális müvének szóban levő fé-
nyes restauratiójával, szorosan összefügg. De tanú-
síthatja talán egyszersmind azt is, milly nevezetes 
egyház- és mütörténeti visszaemlékezés felébresz-
tése jár mindenkor az illyen monumentális müvek 
restauratiójával. 

Még csak egy közelebbről határozó körülményre 
volna itt szándékunk figyelmeztetni. Ismeretesek 
Orbán püspöknek, nyilván mint királyi kincstárnok-, 
quaestor- és aedilisnek, a vissegrádi várban is 
véghez vitt nevezetes építkezései; mellyekről ott 
máig egy feliratos emlékkő, mellyen czimere is 
látható, tanúskodik *). Ugyanezen a kövön szem-
lélhető a Hedervári család czimere is. Mi nyil-
ván arra mutat, hogy Dóczyval ezen országos 
építkezés intézésében, valamelly előbbkelő főhiva-

quam quae triginta aureis veniret , octo aureorum toga fo-
rensi et domestica utebatur. In ceteris vero rebus, vel quae 
ad Divinum honorem, vel ad humanam pietatem beneíicenti-
amque facerent, usque adeo magnificus et profusus, ut nemi-
nem illo parem eo tempore Pannónia viderit. Praeterea libe-
ralitate, aequitate, temperantia, religione, misericordia, comi-
tate , magnificentia, fide ac dignitate tanta , ut omnes in amo-
rem observantiamque sui iure converteret et alliceret ; saepe 
Patrem illum optimum dicentem audivi, se nil praeter victum 
corporisque tecturam, sibi ex hac vita usurpaturum, caetera 
quae superarent, se in Dei honorem, et alienam utilitatem 
erogaturum. Nobilia pascebat et fovebat ingénia; pauperes et 
calamitosos mira beneficentia complectebatur ; in literario 
ludomultosalebat. Templa,aedesque m a g n i f i c a s erigebat: 
suas Ecclesias s u p e r b i s non modo a e d i f i c i i s , verum 
etiam aureis vestibus, scyphisque argenteis mirifice exornabat ; 
ita vixit, ut non suae, sed alienae utilitati vixisse videretur, e t 
semper esse, quam videri maluit." 

' ) Rajzát többször kiadva lásd a .Vissegrádi Album'-
ban, ,Budapesti Viszhang'-ban, stb. 
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talu Hedervári is mint ügytársa részt vett. De 
előbb értesültünk már arról, hogy a győri székes-
egyház Dóczy által eszközölt goth korszaki átalakí-
tásainak és építkezéseinek egyik leghatározottabb 
goth idomú részlete, az ugy nevezett Hedervári-ká-
polna: mellynek csucsivezete egyik zárkövén a régi 
Hedervári czimer szinte előjön ; valamint hogy a 
Hedervári család sirboltja is benne létezett, mellyben 
a kiholt család leányágoni utódai, a Hedervári gróf 
Viczayiak is még az ujabb időkig temetkeztek. Igen 
valószínű tehát, hogy itt is a győri egyház XV-dik 
századi építkezésében , ama Hedervárinak Dóczink-
kal része volt 1). Annál inkább, mert Orbán püspök-
nek a Hederváriak nem csak a G-yőrhez közel fekvő 
Hedervárán szomszédai, de csallóközi nagy-lucsei 
családi birtokánál fogva némileg földiéi is voltak. 
Mint lehetne tovább is Eger egykori nagyszerű goth 
dómjának mai maradvány részleteibenDóczinak ezen, 
mint láttuk, történelmileg is adatolt, egyházépité-
szeti tevékenységét nyomoznunk, ha ez volna itt sa-
játlag czélunk, már fönebb érintők. Megelégszünk 
azonban itt már azon eredménynyel is, ha kimutat-
tuk , hogy Győr XV-dik századi goth idomú építke-
zéseit mint a székes-egyházon, ugy a püspöki vár-
ban is, alig lehet csak némi valószínűséggel is más 
valakinek, mint épen neki tulajdonitanunk. 

Azontúl, a bekövetkezett háborús korszak alatt, 
különösen Győrnek 1594-diki ostroma által, a meg-
rongált és pusztulófélben levő, majd eleségtárnak is 
használt főegyházat, későbbi püspökei Pethe, Napra-
gyi, és leginkább Széchényi György többé, kevésb-
bé lényeges javításokkal fentartották. Míglen Zichy 
Ferencz gróf 1743-ban régi alakjából majdan egé-
szen kivetkőztette, nagy költséggel és fénynyel az 
akkori renaissance ízlésben ugy, mint azt máig lát-
juk, átalakíttatván. Zichy volt az szinte, ki a zavaros 
időkben lefoglalt püspöki várat is a püspökség költ-
ségén visszaszerezte, s lényeges ujitások és építke-
zések által lakhatóvá alkalmazta. Ekkor alakíttatott 
át goth várkápolnánk is teljes renaissance-izlésben. 
A letörött karcsú kőoszlopszálak helyett, mellyek a 
csucsivek gerinczeit és hevedereit viselt ék, tégla-és va-
kolatból készült áloszlopok (lisenek) alkalmaztattak; 
ehhez hasonlón, a falak egyszerű vakolattal kitata-
roztattak, a csucsiv-ablakok félig-meddig berakat-
tak, stb. Ezen akkori divatosabb, mint sem épületes 

]) Már ennél fogva sem lehet tehát ezen kápolna épí-
tését egy későbbi Hedervári Jánosnak tulajdonitanunk : mint 
azt maga Károlyi is, ki ezen adatot felemlíti, kétségbe vonja. 
(Lásd Specul. Jaur. Ecel. 4.) 

ujitást, csak a csucsivü boltozat néhány goth tago-
zatának egy és más gerincze élte tul: a többihez ké-
pest mindannyi anachronismusként, de egykori mű-
vészetének még világos tanuságaul. 

Illy állapotban találta ezen kis, de monumentá-
lis szentélyt Győrnek mostani főpásztora, midőn me-
gyéje kormányára lépett. Dóczi Orbánnak méltó 
utóda azonnal felismerte becsét; s első teendői egyi-
ke volt, eredeti monumentális idomában helyreállít-
tatni. Mint mindenben, ugy ebben is, ugy véljük 
nyilván magán akart mindjárt példát mutatni a fő-
pásztor: ,ut esset forma gregis,' midőn saját laka szen-
télyét a magasztos egyházi művészet ős hagyomá-
nyos idomában helyre állittatá; hogy legyen a je-
len- és jövőre példánya megyéje ős egyházai méltó 
egyházművészeti irányban és szellemben foganatba 
veendő restauratióinak. — De ha illyesmit hazánkban 
ugy szólván, már csak akarni is érdem lehet, mégis 
jóval könnyebb, mint sem azt méltón, és megfelelőn 
véghezvinni. Mert az illy vállalatok nem csak áldo-
zatkészséget, sokszor eleve kiszámithatlan tetemes 
költséget, de a kitartás és erély mellett még mély 
belátást és valódi tanulmányt, részletes studiumot, 
különösen pedig a szükséges elméleti és gyakorlati 
képzettséggel biró ritka műépítésznek helyes és ta-
pintatteljes megválasztását, valamint tájékozott mű-
ízlést kiván. A mélt. és főtiszt, püspöknek, ki nyil-
ván az irás azon szavaival tartva: ,Surge igitur et 
fac, et eritDominus tecum', mindezen előkészülettel és 
erély lyel fogott a munkához, a vállalat, mondhatjuk, 
váltig sikerült is; és sikerülnie kellett ennél fogva ezen 
példányszerü monumentális restauratiónak : mellyet 
már csak azért is fenhangon, és örömmel üdvözölhe-
tünk, mert a kassai, még csak megkezdett, és alig egy-
hamar bevégezhető dom mellett, ime ez az első és 
egyetlen egyházi monumentális mü hazánkban, melly 
eddig a megkívántató mükeüékek és szabályok sze 
rint helyreállitatott, és elkészült. Történetét röviden 
szőve, lássuk már azonban magát a müvet. De erről 
a következőben. (Folyt, köv.) / —lyi. 

A kath. egyház jelenlegi állása. 
(Folytatás.) 

Guarda, Portug., 165,461; Guastalla, F.-Olasz., 52,220; 
Gubbio, egyh. á. , m. e. 40,000; Gurk , Ném., m. e. 315,000; 
Harlem. Németalf., 172,913; Herzogenbusch, u. o., 340,000; 
Herczegovina (he lye t t ) , Török., 42,000; Hexham, Angl., 
109,500; Hildesheim, Ném., 70,000; Huesca, Spany., 114,874; 
Jaca , u. o., 100,00U; J a e n , u. o., 307,410; St.-Jean de Mau-
ríenne, F.-Olasz., 130,000; Jesi, egyh. á., m. e. 30,000; Igle-
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sias, Sardin., 22,803; Imola, egyh. à., 70,000; Ischia, A-
Olasz., 30,000; Isernia, u. o , 50,000; Ivrea, F.-Olasz., 110,000; 
Kalisch, Lengy., 635,171 ; Kaminiecz, u. o., 209,550; Kassa, 
169,873; Kerry és Aghadoc, Ir land, 250,000; Kildare, u. o., 
160,000; Killola, u. o., 350,000; Killaloe, u.o., 250,000; Kill-
fenora, u .o . , 100,000: Kilmore,u. o. 120,000; Königgrätz, 
Ném., 1,250,047; Krakô-Kielcze, Ném.-Lengy., 120,372, és 
417,867; Lacedogna, A.-Olasz., m. e. 12,000; Laibach , Ném., 
507,193; Lamego, Port . , 233,866; ""Lanciano, A.-Olasz., 
104,647; Langres, Francz., 268,399; Larino, A.-Olasz., 83,786; 
Lavant-Marburg, Ném., 362,742; Laval, Francz., 374,566; 
Lecce, A.-Olasz., m. e. 60,000; Leiria, Port . , 157,481 ; Leit-
meritz, Ném., 1,039,964; »Lemberg, Ném.-Lengy., 498,826 
lat., 757,054 gör., 5,200 örm. szert.; Leon, Spany., 167,438; 

Lerida, u .o . , 100,000; Lessina, Dalm., 34,990; Limburg, 
Ném., 203,955; Limerik, I r land, 300,000; Limoges, Francz., 
610,000; Linz, Ném., 702,888; Lipari, Sicil. szig., 21,500; 
""Lissabon, Por t . , 594,090; Liverpool, Angi., 200,000; Li-
vorno, Tosc., 100,0C0; Lodi, F.-Olasz., 149,000; Loretto-
Recanate, egyh. á., 20,000 ; Lublin , Orosz-Lengy., 485,000; 
*Lucca, Tosc., 153,943 ; Lucera, F.-Olasz., m. e. 30,000; 
Luçon, Francz., 383,734; Lugo, Spany., 177.272; Lúgos, 
gör. szert. 25,751; Luni, Sarzana-Brugneto, F-Olasz., m. e. 
60,000; Lüttich, Belg, 648,630; Luxemburg (helyett.), Ném., 
190,000; Luzk-Schitomir, Lengy., 251,059 ; *Lyon, Francz., 
1,147,333; Macerata, egyh. á., 40,000; ""Mailand, F.-Olasz., 
1,062,200; Mainz, Ném., 221,351 ; Maiorka, Spany., 181,000; 
Malaga, u. o. 348,442; ""Manfredonia, A.-Olasz., m. e. 90,000; 
Mans, Francz., 473,071 ; Mantua, F.-Olasz., 217,0C0; Marsi, 
A.-Olasz., 85,986 ; Marsico-nuovo, s Potenza, u. o. m. e. 90,000; 
S. Marco, és Bisignano. m. e. 40,000; Marseille, Francz., 
280,000 ; Massa di Carrara, F.-Olasz., 126,098 ; Massa marit-
i m a , Tosc., 30,000 ; Mazzara, Sicil., 107,713; Meath, Irland, 
350,000; M eaux, Francz., 345,076; ""Mecheln, Belg., 1,136,992; 
Melli-Rapolla , A.-Olasz., m. e. 80,0 )0; Mende, Francz., 
144,705; *Messina, Sicil., 237,844; Metz, Francz., 459,654; 
Mileto, A.-Olasz., 180,000; S. Miniato, Tosc, 50,000; Mi-
norka, Spany., 50,000; Minsk, Lengy., 188 688; ""Modena, 
F.-Olasz., 212,440; Modigliana, Tosc., m. e. 20,000; *A1 chi-
le w, Lengy., 304,354; Moldva (helyett.), 48,530; Molfetta, 
A.-Olasz., m. e. 50,000; Mondonnedo, Spany., 180,000; Mon-
dovi, F-Olasz., m. e. 150,000; Monopoli, A.-Olasz., m. e. 
70,000; *Monreale, Sicil., 200,000; Montalcino, Tosc., m. e. 
40,000; Montai to, egyh. á., m. e. 50,000; Montauban. Francz., 
237,553; Montefeltre, egyh. à., m. e. 80,000; Montefiascone, 
u. o. 13,000; Montepulciano, Tosc, m. e. 5,0)0; Montpellier, 
Francz., 389,286; Moulins, u. o. 336,758; ""München-Frei-
sing, Ném., 510,741 ; Müns te r , u. o. 697,057; Munkács, gör. 
szert. 477,716; Murcia, Spany., 595,331; Muro, A.-Olasz., 
15,000; Namur, Belg, 461,183 ; Nancy-Toul, Francz, 450,423; 
Nantes, u. o. 535,664 ; Nardo, A.-Olasz, m. e. 20,000 ; Narni, 
egyh. á., 16,000 ; ""Nápoly, A.-Olasz., 616,071 ; ""Naxos, Görög., 
2000 ? ; (Neusohl) Beszterczebánya, 153,923 ; Nyitra, 282,547; 
Newport , Angl., 31,5ü0; Nevers, Francz., 327,161 ; Nicosia, 
Sicil., 69,665; Nismes, Francz., 408,163; Nizza, F.-Olasz., 
178,449; Nocera, A.-Olasz., m. e. 50,000; Nocera de Pagani, 
u. o. 10,000; Nola, u. o. 115,526; Norcia, egyh. à., m. e. 
30,000; Northampton, Angl., 19,500; Noto, Sicil., 167,996; 

Nottingham, Angl., 48,000 ; Novara, F.-Olasz., m. e. 400,000 ; 
Nusco, A -Olasz., m. e. 30,000 ; (Norddeutschland) Eszaki-Né-
metorsz., és Dánia (helyett.), 12,821 ; Norwegia., és északisark, 
500? ; Ogliastro, Sardin., 25,980; ""Olmütz, Ném., 1,372,017; 
Oppido, A.-Olasz., 101,028; Orense, Spany., 319,038 ; Oria, 
A.-Olasz , m. e. 72,000 ; ""Oristano, Sardin., 65,894 ; Orvieto, 
egyh. á., m. e. 60,000; Osimo-Cingoli, u. o. 45,000; Osma, 
Spany., 115,619; Osnabrück, Ném., 154,180; Ossory, Irland, 
200,000 ; Ostia-Velletri, egyh. á., 20,000 ; Orihuela, Spany., 
368,961; Oviedo, u. o. 510,000; ""Otranto, A.-Olasz,, m. e. 
60,c00; Paderborn, Ném.,562,160; Padua,F.-Olasz., 413,800; 
Palaestrina, egyh. á., 12,000; Pallucia, Spany., 148,471; ""Pa-
lermo, Sicil, 207,402 ; Pamiers, Francz., 267,435 ; Pampelona, 
Spany, 280,000 ; Parenzo-Pola, Istria, 60,743 ; ""Paris, Francz., 
1,393,963; Parma, F.-Olasz., 147,297 ; Passau, Ném., 282,297; 
Pat t i , Sicil., 111,672 ;Pavia, F.-Olasz., 91,500; Penne-Afri, A.-
Olasz., 98,407 ; Perigueux, Francz. ,550,789 ; Perpignan, u. o. 
191,955; Perugia, egyh. á., 100,000; Pesaro, u. o. 80,000; 
Pescia, Tosc. m e. 60,000; Piacenza, Parma, 140,000; Pi-
azza, Sicil , 107,292; Pignerol, F.-Olasz., m. e. 83,000; Pin-
hiel , Portug., m e. 100,000; *Pisa, Tosc., 150,030; Pistoja-
Pra to , u. o. 90,000; Placentia, Spany., 121,328; Plock, 
Lengy., 485,800; Plymouth, Angl., 100,000; Podlachia, 
Lengy., 485,000; St.-Pölten, Ném., 513,266; Poggio-Mirteto, 
egyh. á., m. e. 24,000; Poitiers, Francz., 640,920; Policastro, 
A-Olasz., m. e. 20,000; Pontremoli, Tosc., 31,836; Porta-
legre , Por tug , 89,187; Por to , u. o. 373,295; Porto S. Ru-
fina, egyh. á . , 20,000; ""Posen, Porosz., 587.931; Poz-
zuoli, A.-Olasz., 38,000; ""Prága, Ném., 1,484,481; Prze-
misl, Austr.-Lengy., 677,257 lat., 673.000 gör. szert.; Pu-
lati, Alban., 12,000; P u y , Francz., 304,615; Q u i m p e r , u . 
o., 617,710; (Raab) Győr , 314 482; Ragusa, Dalm., 55,175; 
Raphoe , Ir l . , 300,000; ""Ravenna,egyh. á., 100,000; Re-
gensburg, Ném., 660.468; Reggio, F.-Olasz., 166,670; 
"•Reggio, A.-Olasz., 112,363; Rennes , Francz., 574.618; 
""Rheims, u. o., 468.505; Riet i , egyh. á., 60,000; Rimini, 
u .o . , 70,000; Ripatransione, u. o., m. e. 15,000 ; Rochelle, 
Francz., 469,992; Röremonde, Németalf., 196,152; Rodez, 
Francz., 394,183; Rosnyó, 155,251; Ross, Irland, 80,000; 
""Rossano, A.-Olasz., m. e. 30,000 ; Rodriguez , Spany., m. 
e. 70,000; Rot tenburg, Néni.., 557,236; ""Rouen, Francz., 
762,039; Ruvo-Bitonto, A.-Olasz., m. e. 30,000; Sabina-Ma-
gliano, egyh. á . , 18,000; Salamanca, Spany., 210,314; Sal-
ford, Angi., 619,500; *Salerno, A.-Olasz., 120,000; Saluzzö, 
F.-Olasz., m. e. 150,000; ""Salzburg, Ném., 203,426 ; Samo-
gitia, Lengy., 815,881; Sandomir ,u. o., 485,800; Santan-
der , Spany., 166,730; Santorin, Görög., 9,000; Sappa, Al-
ban., 16,000; ""Saragossa, Spany., 200,000; *Sassari, Sardin., 
77,467; Savona, F.-Olasz., m. e. 100,000; *Scopia, Bolgár-
orsz., 8,000; Shrewsbury, Angl., 69,000; Scutari, Alban., 
20,000 ; Sebenico , Dalmat., 67,587 ; Seez , Francz., 439,884; 
Seckau, s Leoben (Gratz), Ném., 654,038, és 191,097; Segni, 
egyh. á., 8,000; Segorbe, Spany., 119,220; Segovia, u. o., 
134,854; ""Sens, Francz., 381,133; Sessa, A.-Olasz., m. e. 
45,000; *S. Severino, u.o., 20,000; S Severino, egyh. à , m e. 
15,000; S. Severo, A.-Olasz., 6,000; ""Sevilla, Spany., 490.173; 
Seyna-Augustow, Lengy., 485,800; ""Siena, Tosc., 160,000; 
Siguenza, Spany., 159,044; Sinigaglia, egyh. à., m. e. 80,000; 
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»Siragossa, Sicil., 69,818; Sitten, Schweiz, 92,848; Soana, s 
Pitigliar.o, Tosc., ra. e. 20,000 ; Soissons, Francz., 558,989; 
Solsona, Spany., m. e. 70,000 ; »Sophia, Bolg., 8,000 ; Sor-
rento , A.-Olasz., m. e. 72,000; Southwark, Angi., 96,500; 
Spalatro, Dalmat., 119,903; Speyer , Ném., 251,689 ; »Spo-
leto, egyh. á., 140,000; Squillace, A.-Olasz., 50,000; Sta-
nislaw , G-aliczia, 604,596 ; Szombathely, 285,773 ; Stockholm 
(helyett.), Svédorsz. 5,000 ; Strassburg, Francz., m. e. 800,000; 
Székesfejérvár, 151,700; Susa, F.-Olasz., m.e. 80,000; Sutri-
Nepi, egyh. á., m. e. 50,000; Szathmár, 451,000; Syra, Gö-
rög. 7—8,000 ; Sora, Aquino, Ponte-Corvo, Nápoly, és egyh. 
á., 123,453; Tarracona, Spany., 173,473; Tarantaise, F.-
Olasz. , m. e. 80,000 ; Tarbes, Francz., 250,934 ; «Tarent, A. 
Olasz., m. e. 60,000 ; Tarnow, Galiczia, 942,825 ; »Tarragona, 
Spany., 104,832; Telese, A.-Olasz., m.e. 20,000; Teramo,A-
Olasz., 122,409 ; Termoli, u. o., 45,000 ; Terni, egyh. á., m. e. 
20,000; Terracina, u. o., 28,000; Teruel , Spany., 214,988; 
Tine-Micone, Görög., 9,386; Tivoli, egyh. á., 22,000; Todi, 
u. o . ,m. e. 42,000; »Toledo, Spany., 646,078; Tortona, F.-
Olasz., m. e. 200,000; Tortosa, Spany., 160,000; »Toulouse, 
Francz., 480,000 ; Tournay, Belg, 717,252; »Tours, Francz., 
315,641 ; »Trani, A.-Olaszorsz., m. e. 60,000; Trapani, Sicil., 
75,432; Treviso, F.-Olasz., 254,900; Tricario, A.-Olaszorsz., 
30,000; Tr ien t , Ném., 450,151 ; Trier, u. o., 736,680; Triest-
Capodistria, u. o., 250,106 ; Trivento , A.-Olasz., m. e. 50,000; 
Tró ja , u. o., m. e. 45,000; Tropeja-Nicotera, u. o., 40,000; 
Troyes, Francz., 265,247 ; Tuam, Ir land, 200,000 ; Tudela, 
Spany., m. e. 120,000; Tulle, Francz., 315,000; »Turin, F.-
Olasz., m. e. 500,000; Tuy, Spany., m. e. 130,000; »üdine, 
F.-Olasz., 306,950; Ugento, A.-Olasz., m.e. 75,000; Urbania, 
s Angelo in Vado, egyh. á., m. e. 28,000 ; »Urbino, u. o., 
40,000; Urgel , Spanyolorsz., 10,000; »Utrecht , Németalf., 
369,677 ; Valence, Francziaorsz., 326,846 ; »Valenzia, Spa-
nyolorsz., 388,759; »Valladolid, m. e. 184,647; Valva-Sul-
mona, A.-Olaszorsz., 72,792; Vannes, Francziaor., 478,172; 
Vas to, A.-Olasz., 99,363 ; Veglia, Istria, 40,379 ; »Velencze, 
F.-Olasz., 139,300; Venosa, A.-Olasz., 10,000; Ventimiglia, 
F.-Olasz., m. e. 80,000; »Vercelli, u. o. m. e. 260,000; Ver-
dun , Francz., 328,657; Verona, F.-Olasz., 316,000; Versail-
les, Francz., 474,955 ; Veszprim, 399,826 ; Vicenza, F.-Olasz., 
302,700; Vieh, Spany., 142,473 ; Vigevano, F.-Olasz., 10,000?; 
Viseu, Portug., 280,000; Viterbo, egyh. á., 33,000; Viviers, 
Francz., 386,559; Volterrae, Tosc., m. e. 60,000; Vácz, 
334,865; (Valachia) Oláhország (helyett .) , 7 ,00); »Varsó, 
Lengy., 464,000; Waterford, Ir land, 250,000; (Weissen-
burg) Károlyfehérvár, Erdély, 221,890; »Westminster, Angi., 
202,500; »(Wien) Bécs, Ném., 1,015,836; Wilna, Orosz-
Lengy., 853,608; Würzburg, Ném. 477,900; Yviza, Spany., 
22,000; Zamora, u. o. m. e. 180,000 ; Zante, Joniai szig. m. e. 
20,000; »Zara, Dalmat., 52,774; Zeng-Modruss, 209,367; 
(Zips) Szepes, 223,000. 

Ha az itt elősorolt püspöki megyék népességéhez a ke-
reszténység fővárosának, Romának, mintegy 185,000-re te-
hető kath. lakosságát is hozzáadjuk, magában Európában 
146,000,000-ra fog, szerző szerint, a kath. keresztények ösz-
szes száma menni (129,000,000 más vallásúak ellenében). 

Asiában, az emberi-nem bölcsőjében, a mindössze is 
csak 5,000,000 katholikus, mint csepp viz vegyül el az összes, 

650 milliónyi lakosság álhitü tengerében. A legnagyobb vi-
lágrész fővárosa, az ősrégi sz. város , Jerusalem, 1847-ben 
uj életre támasztott patriarchaság székhelyévé lőn ; mellynek 
körébe a 12,000 sz.-földi katholikuson kivül, ama 7—8,000 
latin szertartású hivek is tartoznak, kiknek lakhelyül Cyprus 
szigete szolgál. A többi, szám szerint 96 megyét következőleg 
tünteti föl szerzőnk : 

Acre (melchita), Syria, 1,570; Aden (praefectura), Ara-
bia, 4—5,000 ; Adana (örmény szert.), Kis-Ásia, ? ; Aderbigian 
(chald.), északi Persia, ? ; Agra (lat. szert.), Elő-India, 20,000; 
Aleppo (melchita, syr., örm.), 14,000; Amadia (chald.), Me-
sopotamia , 2,500 ; Amasia (örm.), Kis-Ásia, ? ; Angora (örm.), 
7,500; Artwin (örm.), Örményorsz., ?; Ava-Pegu (lat.), Hát.-
India, 5,320 ; Balbeck (maronita, melchit.), Syria, 12,000; »Ba-
gdad (lat.) , Mesopot., ? ; Bairut (maron, melch. syr.) , Syria, 
12,000; Bombay (északi kerül, lat ), Elő-India ; s Bombay (déli 
ker. lat.), együtt 39,000 ; Brussa (örm.), Kis-Ásia, ? ; Calcutta 
(lat.), Elő-India, 15,000 ; Cambodja, és Laos (lat.), Hát -India, ?; 
Chansi (helyett, lat.) , China, 20,000 ; Chensi (helyett, lat.), 
u. o., 30,000 ; Cochinchina (keleti rész, lat.), Hát.-India, 32,110; 
Cochinchina (nyug. lat.) , u. o., 27,102; Cochinchina (észak, 
lat.), u o., 25,000; Coimbatur (lat.), Elő-India, 15,400; Co-
lombo (lat.), Ceylon, 100,000 ; Cyprus (maronita), 20,000; »Da-
mascus (melch. maron, syr.), Syria, 15,000; Dakka (lat), Elő-
India, 13,000; »Diarbekir, Mesopotamia, 600 chald., »Diarbe-
kir, u. o., 125 syr.; »Diarbekir, ? örm.-, Dsulfa-Ispahan, Per-
sia, ? örm. ; Erzerum, u. o., ? örm. ; Fokién (helyett, lat.), Chi-
na, 40,000; Gezir, Mesopotam., 1,634 chald.; »Goa (lat.),Elő-
India, 312,137. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
OLASZORSZÁG. Romából az ,Oest. Volksfreund'-nak 

maj. 18-ikáról következőleg irnak : „Engedje ön legelőbb is 
megsiratnom a nagy veszteséget, mellyet az egyház és társa-
dalom szenvedtek a boldogult bolognai bibornok-érsek, Viale-
Prela halála által. Bécs, sőt az egész birodalom akkép ismerte 
őt, hogy fölösleges róla többet szólni. Minden időben iszonyú 
veszteség ; de az főleg most, és Bolognára nézve ! 0 az Isten 
ügyeért bátran, rettenthetlenül, szintolly nemesen, mint ügye-
sen küzdött, s a kath. egyház róla soha sem fog megfeledkez-
ni. I t t valóban levertséget okozott, a naponkint várhatott 
ugyan, de mégis szomorú hir. Átalános-helyettese tömlöczbe 
vettetett ; a parmai püspök (capucinus szerzetből), futni kény-
szerült Mantuába, stb." Különben a sz. atya iránti részvétnek 
szaporodó jeleit sorolja föl a levelező, s az előszámlált hőslel-
kü harezosok közt, kik a sz. szék védelmére sietnek, Belgium 
és Francziaország legelső családjainak sarjadékait, Ligne 
Eduard herczeget, Gontaud de Biron, Gassard, Bourbon-Chal-
lus grófokat, Charrette marquist stb. említi ; nem nyomhatván 
el abbeli kivánatát, hogy bár a ,nemes Magyarország' is kellő-
leg képviselve legyen az apostoli széknek, egy apostoli ország 
részéről kétségkívül legméltóbban nyújtandó segélyezésben. 
„A toscanai episcopatus egyszerre neki bátorodott, és vala-
mennyi püspökök, kivétel nélkül megtagadták a hó 13-dikán 
tartott statuto-ünnepélybeni részvétet. A kormány dühös mér-
gében, s Ricasoli a maga haragját a,Monitore Toscano'-nak 
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egy f. hó 15-én kelt borzasztó, de fölöttéb esetlen czikkében 
bocsátja ki. O a toscanai episcopatus ellenében a legvégső 
eszközökkel fenyegetődzik.. . . Szegény ember ! A harag őt 
egy igen ostoba tettre ragadta. Mert először az egész világ 
előtt hivatalosan bevallja ez által, hogy az összes toscanai 
episcopatus ellene van a bekebleztetésnek : mi pedig az elein-
te hirdetett egyértelműséggel épen nem hangzik össze : azu-
tán pedig vallási üldözéssel fenyegetődzik, mit ismét nehéz 
lesz neki végrehajtania. Korunkban illyesmi nem megy (?) 
többé. Még a különben elég durva genuai ,Corriére Mercanti-
le' is szidja ő exellentiáját Vasárnap ünnepelte meg Roma 
De-Rossi boldoggá-mondatásának kihirdetését. O a papi buz-
galom és ker. szeretet példányképe volt életében. Született 
Genuában 1698-ban; s mindig Romában élve, meghalt 1763-
ban : melly időtől fogva emléke mindig szent tiszteletben tar-
tatott .. . Közelebbi vasárnap fog L a b b r e, Francziaországból 
való arrasi zarándok boldoggá-mondatása véghez menni. Ar-
rasban születvén, Romába jött : hol szegénységben, alázatos 
és szent életet élt. Arrasból megérkezett már a főtiszt, püs-
pök, és a megyei papság küldöttsége. Tegnap a lateráni ba-
zilikából visszatérő sz. atya ismét ovatióbanrészesittetett. Eze-
rek vártak rá az ut hosszában, és térden állva, fönszóval kér-
ték áldását. A sz. atya megilletődve, s vigasztalva, többször 
kénytelenittetett megállni. Ugyancsak tegnap ő szentsége 
Lamoriciére tábornokot, Merode s Corcelles grófokat több 
praelatus- és bibornokkal együtt meghivta asztalához a Qui-
rinálba: mi rendkivül ritka kitüntetés. A tábornok és kor-
mány közt a legjobb egyetértés uralkodik, stb." 

FRANCZIAORSZÁG. Mindamellett, hogy a pápai ál-
lam részére kiirt kölcsön felől szót sem szabad Francziaor-
szágban tenni, maga az annyi részről ostromolt s elárult ügy, 
naponkint nyer térben. Még a sz. széket annyi méltatlanság-
gal i l letett ,Revue de Deux-Mondes' sem állhatja meg, hogy 
a pápai hatalom egyik legotrombább ellenesét, Dupin urat, 
érdemlett megrovásban ne részesítse. A nevezett folyóirat saj-
nálatát fejezi ki, hogy: „a romai kérdés nem tárgyaltatott 
Francziaországban mindig eszélyes kimélettel, olly férfiak ré-
széről is, kiknek koruk és állásuk a komolyságot kettős köte-
lességükké teszi. Különösen éreztük e sajnálatot ama compi-
latio átlapozásánál, mellyet Dupin ur a franczia egyház sza-
badságainak czime alatt (,Libertés de l'Eglise Gallicane') tet t 
ujolag közzé E heterogen dolgok sajátságos halmaza, 
mint ugyanezen szerzőnek egyéb dolgozatai, minden irodalmi 
critika alól elvonja magát. Mikép lehetséges, hogy egy szó-
nok, ki annyi életerővel bir még mindig tevékeny aggko-
rában olly üres, olly semmis, olly fölületes iró legyen ? Főleg 
pedig miként nélkülözheti ezen agg politikus annyira a kor-
szerűség érzetét, mellyet mások jó Ízlésnek hivnak ? Avagy 
jutott volna-e valakinek csak távolról is eszébe Dupin ur nél-
kül, hogy ama szabadságok közt, mellyek korunkban legin-
kább veszélyeztetvék és szenvednek, épen a gallican egy-
ház szabadságai az elsők ?" Dupin ur ,az ő egyvelegében' 
még Frayssinous püspök levelét is kinyomatta, mellyben 
a főpap okát adja, miért idegenedtek el az elmék, és jogosan, 
amaz állítólagos szabadságoktól; s a ,Revue 'e botor eljárást ille-
tőleg azt mondja: „tehát nem vette (Dupin) észre, mikép 
j e l e n l e g é p e n o l l y k o r b a n é l ü n k , midőn a gallicán 
egyház szabadságai könnyen az ü l d ö z t e t é s és e l n y o m á s 

e s z k ö z e i v é válhatnak, s midőn a katholikusok millióira 
nézve, a pápa lelki és világi hatalma, legjobb biztositékául 
szolgálhat a lélekismeretek szabadságának ?" (És igy Lamori-
ciére ismeretes, valóban „classicus napi-parancsa" még a ,Re-
vue des Deux-Mondes' hasábjain is méltánylásra talál; és a 
vitéz tábornok csakugyan a valódi szabadság, nem pedig ab-
solutismus érdekében küzd. Ki hitte volna, hogy „szélnek 
eresztett" szavai még ott is rokonérzelmü nyilatkozatokat 
ébreszszenek,. hol eddig csak a pápai hatalom elleni nyers ki-
keléseket lehetett olvasni !) 

SVÉDORSZÁG. Stockholmban az országgyűlés maj. 
21-dikén csakugyan elfogadta végre a királyi ajánlatot , mi-
szerint az államegyháztól elszakadok ellen számüzetési és más 
súlyos büntetéseket kimondó régi törvény eltöröltessék. A 
mind a három országos rend által elfogadott királyi javaslat 
e szerint törvény erejű határozattá vált ; s remélhető , mikép 
a kath. egyház kebelébe visszatért egyének ama borzasztó ül-
döztetése . mellynek még pár év előtt is több nők, és család-
jaik esték áldozatul, meg fog valahára szűnni. 

TÖRÖKORSZÁG. A ,Le Monde' lyoni lapok után arról 
értesit , hogy az ez évi Húsvétkor Konstantinápolyban kitört 
szakadás a görög patriarchaság és bolgár egyház közt, mel-
lyet hosszas időtől fogva tartott súrlódások előztek meg, ,fait 
accompli'-vá lett. A bolgárok külön szakadár-egyházuk rende-
zésével foglalkoznak, és Ottnidában akarnak patriarchal szé-
ket fölállitani. 

I R O D A L O M . 
,ELSŐ MAGYAR ÁTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG. 

II. Főosztály: Biztosítás az ember életére. Pes t , I860.' 
8-r. I. 30 1. II. 24. 1. • j 

Bármennyire elütőnek látszassák első pillanatra egy 
egyházi folyóirat czéljától az ,első magyar átalános biztosító-* 
társaság' ezen ujabb kiterjeszkedésének megpenditése : ko-
molyabb megfontolás után mégÍ3 könnyű belátni, hogy az 
nem olly idegenszerű elem egy illy lapnak körébe vágó tár-
gyak közt. Hiszen a ker. kath. egyház melengető anyai keblé-
ből sarjadztak fel a jótékony intézetek, mellyek bizonyára 
felszárítottak már annyi könyet, mennyit a mostoha sors, 
vagy lelketlen emberek könyörtelen vadsága facsart ki a ha-
landók szeméből. Az irgalmat nem ismerő pogányság jóté-
kony intézeteket sem ismert; ő a szegények fölsegélésére 
irányzott törekvést méltósága alattinak vélte, s a megáldot-
tabb osztály, más agyagból gyurtnak hitte magát : gyerme-
keit utczára hányá ki, vagy vizbe fullasztá, ha elegendő erős 
testalkattal nem birtak a status gépének körűkhez illő mozga-
tására ; a testnek élt kor, csakis a testre nézett; csont és hus 
szerint becsülte embereit; elaggott öregjeit éhlialállal jutal-
mazta ; vagy kegyelemdöféssel rövidité az öregségnek köny-
nyen bekövetkezhető nyomorait : mit sem tudván a gyöngéd 
gyermeki szeretetről, mellynek legáldottabb áldozata az öreg 
szülőknek nyújtott ápolás és szolgálat. A ker. kath. religio 
egy jó atya gyermekeinek, egy isteni Megváltó drága vérén 
megváltott testvéreknek ismervén el az embereket, szerete-
tének közös adományaiban részesité mindenkor Isten e nagy 
családjának bármilly tekintetben ügyefogyott tagjait. Jézus 
leginkább utolsó vacsorája alkalmával, az egyház pedig az 
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apostolok lábához lerakott javakban, és agapáiban kezdé 
meg a testvériesség üdítő működését : és azóta nincs nyomor, 
nincs test i , vagy lelki baj , mellynek enyhítésére az eszközei-
ben találékony ker. kath. szeretet balzsamot nem tartana ál-
dásos kezében. Minden más egylet, melly illy nemes czélt 
tűzött ki magának, az egyház szeretetteljes eszméjének valósi-
tá?a különféle irány- és alakban : bármilly eredetiséggel látszas-
sék is az különben dicsekedhetni. S azért az egyház hasonló 
szándékkal alapitott egyleteknek nem csak nem lehet ellensé-
ge : de sőt inkább lényegéből, a szeretetből fakadó hivatásánál 
fogva, ha máskép nem tehet i , legalább buzgó ajánlat által 
igyekszik pártoltatást és kiterjedést szerezni olly vállalatok-
nak , mellyek az emberiséget ezerféle alakban megtámadó Ín-
ség elháritására, vagy csökkentésére közvetlenül, vagy köz-
vetve czélcznak. E szempontból ejtünk |itt néhány szót az 
,első magyar átalános biztositó-társaság II. főosztályáról', 
melly, ,az ember életére való biztosítást' tűzte ki dicsérendő 
feladatául. „Az életbiztosítás alatt", mondja a fönczimzett tár-
sulat I. prcgrammjában, „a szó tulaj donképeni értelmében 
azon javak biztosítását értjük, mellyek az ember életétől függ-
nek és halálával elenyésznek. A biztositó-intézet e javak meg-
maradását eszközli, s azok értékét a biztosító családjára még 
annak halála ütán is biztositja.... Az életbiztosítás kettős jó-
tétemény kútfeje ; az élet tartama alatt a takarékosság iránti 
fogékonyságot ébreszti föl az emberben, mi ismét a mérték-
letességet s a munkásságot, az ember e két legszebb ékét" 
(kivált ha mindkettő keresztény alapon nyugszik 1) „mozdítja 
elő ; vigaszt ad kétségbeesés , segélyt a nyomor helyett ; esz-
közt nyújt a család további fentartására, á gyermekek nevel-
tetése* és képezésére ; és mind e jótétemény az életbiztosítást 
a vele élő családok és népek jótevőjévé, s miveltségök és 
jóllétök hatalmas előmozdítójává emeli." Hogy azonban az 
életbiztosítás csakugyan jótékony legyen, „szükséges, hogy 
két kívánatnak feleljen meg: 1) szilárd alapon kell nyugod-
nia; 2) a biztosító intézetbe lépés mindenkire könnyű, s a dij 
ne legyen magas. Az elsőre nézve egyéb biztosítékokon kivül 
a társaság alaptőkéje három millió 150,000 forint ; a máso-
dikat tekintve a belépti dijak a legolcsóbb mérték szerint szá-
míttattak ki, és a dijak olcsósága mellett a társaság az érde-
kelteket a nyereményben is részesíti. A díjfizetés \ és V» évi, 
sőt havi részletekben is megengedtetik , lia a havi részlet 1 
forintnál nem kevesebb. Egyes személyek egész élettartamra 
kötött biztosításánál, a 85-ik korév elérésével a díjfizetés tel-
jesen megszűnik. Esetekben, minő a börtönbeni halál, a ne-
héz fogságra elitéltetés, a biztosítás teljesen érvényben ma-
rad. Az életbiztosítás a közönség minden osztályának, kivétel 
nélkül, módot nyúj t , hogy szeretteinek jövője iránt akként 
gondoskodjék, a mint ez a saját kezelés és gazdálkodás által 
alig eszközölhető. És a mindenkire nézve bizonytalan élet 
milly sok évének takarékossága és nélkülözése szükséges arra 
nézve, hogy olly tőke gyűjtessék, melíy képes legyen a csa-
ládfő halála esetében a családot csak némileg is biztositani ? 
Az életbiztosítás mind e bajon segit, minthogy a biztosított 
tőke, vagy nyugdij a biztosított halála esetében az örökösnek 
az egyszeri dij fizetése után is kifizettetik, s ha a bizto-

sitott halála később következik be , a nyereménybeni része-
sülés folytán a befizetett dijak egy része is visszakerül. A csa-
ládja jóllétéről gondoskodó atya valóban borzadálylyal gon-
dolhat kora halálának lehetőségére, mellynek folytán csa-
ládja gyámolitás nélkül, s a nyomornak kitéve maradna hátra. 
Illy körülmények közt az életbiztosítás szent kötelesség a csa-
ládfőre, és mindenkire nézve, kinek halála után a feleség, 
a gyermekek, és egyéb szeretett személyek gyámcl nélkül 
maradnának. És milly édes tudat , hogy a család ez esetre is 
el van látva ! Es miután ez az évi jövedelemtől elvont csekély 
összegekkel eszközölhető, nem megbocsáthatlan-e, ha az illy 
előrelátás elmulasztatnék ? Akik nagyobb jövedelemmel bír-
nak , nagyobb összegeket biztosithatnak ; azok, kik kevesbbé 
szerencsés helyzetűek, azért, mert nagy összeget nem biztosit-
hatnak , az életbiztosítás jótéteményét ne utasítsák vissza. A 
kevesbbé gazdag, családja részére, a kisebb tőke vagy jövede-
lem ép olly becses, ép olly nélkülözhetlen és szivesen foga-
dott , sőt nélkülözhetlenebb, becsesebb, mint a nagy tőke a 
gazdag családja részére, melly e nélkül sem szenvedne szük-
séget. Tehát biztositson mindenki körülményei szerint; az 
életbiztosítást ugy tekintse, mint takarékosságának , ha nem 
is egyetlen, de első beruházását a család részére. Az első ma-
gyar átalános biztositó-társaság ennél fogva az emberbaráto-
ka t , és mindazokat, kik hivatvák, embertársaik jóllétén mun-
kálkodni , nevezetesen a l e l k i p á s z t o r o k a t és község-
előljárókat fölhivja, hogy emberbaráti hivatásuk, mükö-
désök egyik fő feladatának tar tsák, az e hasznos intézet 
iránti fogékonyság ébresztését, terjesztését , s befolyásu-
kat arra használják, hogy a kitűzött nemes czél eléressék. 
Az életbiztosítási szerződésre elfogadtatik minden egész-
séges személy, kinek hivatása és foglalkozása nem egész-
ségellenes. Ellenkező esetben a biztosításra fölvételt a tár-
saság magasabb dij mellett megengedheti. Ha valaki illy 
biztosítást kíván kötni, a társaság igazgatóságának irodá-
jában Pes ten , vagy ügynökségeinek egyikénél kell megje-
l e n n i e , hol mindennemű e czélra szükséges utasítást nyerend." 
Üdvös szolgálatot véltünk tenni e szép irányú vállalat igény-
telen vázlatával; s abbeli őszinte kivánatunkhoz, miszerint 
áldásos sikerrel örvendjen az emberiség javára szánt törek-
vés , azon óhajtásunkat csatoljuk, va jha , midőn egyesült erő- , 
vel igyekeznek sok ezeren az anyagi jóllét biztosításán, és 
fogyatkozások megszüntetésén: minden jobb érzelműek egy-
mással kezet fogva szent feladatuknak tartanák az erkölcsi, 
veszélyesebb hiányok csökkentését ; és előidézését a szellemi 
javak végtelenül áldásosabb növekedésének, melly olly sok 
ínségnek venné elejét , s melly nélkül minden anyagi biztosí-
tás csak szappanbuborék, melly csillámlik , de a legkímélete-
sebb érintésre is elenyészik. Földi örökség jámbor, hivő sziv 
nélkül kinzó bilincset készitő ragyogás : mig a jámborság és 
hitteljes bizalom legjobb biztosítás az élet minden csapásai 
közt a kislelkü csüggedés ellen. Biztosítsuk azért ugyan éle-
tünket is; ez nincs a minden jót osztogató Isten akaratja 
ellen : de biztositsuk még inkább hitünket , erényünket ; ezt 
Isten akarja , parancsolja: legyen meg mindenben az ő szent 
akaratja! Ä. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J . és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor,'kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Élet és halál. I. II. — A kath. egyház 
jelenlegi állása. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Au-
striából, Olasz-, Német- és Francziaországból. 

r 
Elet és halál. 

i . 

S z e r e t e t i t t , és a s i r o n tu l . 
Szeretet! Kellemes, édes hang, melly eleveni-

tőleg hat az egész emberre; fölvillanyozza a sziv 
minden erecskéit,és megelégedéssel tölti azt be: nem 
levén ott elviselhetlen nehézség, hol a szeretet forró 
és tevékeny 1). Szeretet! bájoló varázs-hur, melly a 
fagyos szivben is olly kedves meleg érzelmeket tud 
előidézni, mellyek „az ember egész valóját meglepő 
édességgel hatják át", sz. Ágoston atya mondása-
ként 2). Szeretet! megnyugtató s boldogító érzelem, 
mellynek bölcsője, lak- és műhelye noha a parányi 
sziv, de az egész emberre, s élete egész pályájára 
boldogságot képes árasztani : ez levén a benső em-
berben „amaz édes izlet, melly annál jóltevőbben 
hat az életre, minél nagyobb mértékben dagasztja a 
szivet" 3). Szeretet! valódi isteni ihlet; mellyet mi-
vel maga az Isten, ki „csupa szeretet" 4 ) , csepegte-
tett a szívbe: bájos érzete, s dicső hatása, az élet 
elevenitője, s a magasztos teendők biztos és helyes 
végrehajtója. — „Nincs nehézség, keserűség, teher, 
mellyet az igaz szeretet megkönnyíteni, megédesí-
teni , s elviselni képes nem volna. Áthatlan pánczél 
az, melly a gyilkot föltartóztatj kardot eltom-
pítja, a halált megcsúfolja, s minden veszedelemmel 
szembeszáll dicső győzedelemmel" 5). „Erős a szeretet, 
mint a halál" 6). Sőt ennél is erősebb ; mert a halál 
bár megsemmisíti az életet is e földön, s porrá ham-
vasztja a porból alkotott anyagi testet : de valamint 
a lelket meg nem ölheti, ugy a szeretetet sem irt-
hatja ki belőle, melly elfogyhatlan örök kincse "). 

A szeretet tehát az emberi természetben gyöke-
rezik ; és csak a bün által megromlott emberi termé-

S. August. L. de Sanct. Virgin. — 2) L. 3. Confess. — 
3) Richard, de S. Victore. — 4) I. Ján. 4,8. — 5) Petrus Raban. 
in quod. Serm. — °) Cant. 8 , 6 . — 7) S. Basil, in Hexamero. 

szet okozta, hogy a Mindenható nyílt parancs által 
is kötelezte az emberiséget a szeretetre: ez levén 
minden jónak, áldásnak, boldogságnak hőforrása, 
egyedüli alapja, s mint sz. Pál mondja, „a lélek bol-
dogító gyümölcse" 1), és „a tökéletesség köteléke" 2). 
Hol a szeretet az uralkodó parancsnok, és a tettek ve-
zére, ott az élet nyílt paradicsom: de a melly szív-
ből száműzve van az, vagy csak lankadva, s hide-
gen működik, ott az élet öröm nélkül folyik le; me-
rő unalom annak napjai, s igen gyakran kínzó po-
kollá válnak. És ki teheti azéletet e fildön magának 
paradicsommá? Mindenki önmaga, a szeretet által. 

Nincs ember, kit a bölcs Teremtő érzékeny szív-
vel meg nem áldott volna; s habár ezen isteni aján-
dékban nem egyenlő mértékben részesítette is az 
embereket : de nincs mégis senki, ki minden érzé-
kenység nélküli szivet hozott volna e világra ; s ha 
később illyenné vált az, ez a rossz nevelésnek, és 
vad szokásoknak müve. Ki is hihetné, hogy midőn 
a jó Isten az oktalan állatokba is csepegtetett némi 
érzékenységet, mellynél fogva szeretik apróikat, a 
maguk nemökhez tartozókat, és gyakran táplálóik 
irányában is hálát látszanak nyilvánitani : akkor leg-
nemesebb földi teremtményeit, az embereket, érzé-
ketlenséggel sújtotta volna, legnagyobb szerencsét-
lenségökre? Következőleg mindenkinek legfőbb kö-
telessége is, a sziv érzékenységét szeretet által tet-
tekben nyilvánitni ; nem csak az Isten irányában, 
kit mindenek előtt és fölött tartozik szeretni, de em-
bertársai iránt is, még pedig átalánosan, személy-
válogatás nélkül.— De megjegyzendő itt, hogy ezen 
szeretetnek nem egyedül a természet hajlamából kell 
származnia; vagyis nem csak azokra kell kiterjednie, 
kikhez valamelly természeti érdek csatol: hanem fő-
leg erkölcsi szempontból, melly az igazon , és jón 
alapszik; mert „ha csak azokat szeretjük, kik min-
ket szeretnek" , vagy csak azokkal cselekszünk jót, 
kikhez természetes érdek füz : akkor semmi különös 
érdemre nem számolhatunk, Krisztus Jézus mondá-
sa szerint 3); hanem szeretetünknek minden ember-

' ) Galat. 5 , 22. — 2) Koloss. 3 , 14. — 3) Luk. 6 , 32. 
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re, mint Isten képére, s az Isten által kitűzött sze-
retetünk tárgyára, ki kell terjeszkednie : ez levén 
azon nemes és magasztos szeretet, melly az emberi-
séghez méltó, s melly által lelki nyugalmat, örö-
met, és boldogságot szerezhetünk magunknak. 

Ezen erkölcsi szempontból felfogott szeretet pe-
dig nem csak puszta szavakban nyilatkozik ám, de 
tettekben is kitünteti magát. A szó igen gyakran 
megcsal, és a legismerősebbek közt is okoz ámítást. 
Szeretetet kürtöl sokszor az álnok nyelv, és gyűlöl-
s é g e t forral a kaján sziv; és többnyire valósul, mit 
egykor Seneca pogány bölcs mondott, hogy : „leg-
többnyire azoknál hiányzik a szeretet, kik azzal han-
gosan dicsekesznek'1 *) ; mert sz. Pál apostolként, „a 
szeretet föl nem fuvalkodik" 2), és dicsekedés által 
nem keresi érdemét: hanem minden dicsőségét a 
tiszta szivből, jó lelkismeretből, és nem tettetett 
hitből származott jó tettekben helyezi, s találja; „ez 
levén minden isteni parancsolat veleje" 3). A szere-
tet, tettek nélkül üres hang, melly nyom és siker 
nélkül hangzik el ; semmi magasztos emléket nem 
hagyván maga után. Az igaz, erkölcsi szeretet nem 
keresi maga hasznát, örömét, kedvét: hanem a jó 
tettek édes érzetében örvend. A ki a szeretet testi, 
vagy lelki cselekedeteit azért gyakorolja, mert azok-
ból anyagi hasznot, vagy dicsőséget remél, az nem 
felebarátját, hanem magát szereti, s igy szeretete 
nem is erkölcsi. Az erkölcsi szeretetnek a sziv jósá-
gából kell származnia, erkölcsi jón alapulnia; mi az 
anyagi haszonleséssel arczul ellenkezik, melly a 
sziv romlottságára mutat, és ezt tünteti elő. — De 
az erkölcsi igaz szeretetnek még átalánosnak is kell 
lennie; azaz: mindenkire személyválogatás nélkül 
kiterjesztettnek. Az Isten mindnyájunkat szeret, és 
kivétel nélkül „Atyánknak" nevezi magát az irások 
több helyein; még pedig olly Atyánkuak, ki nem 
személyválogató, hanem egyenlően hallgatja meg 
minden, hozzá bizalommal kiáltónak könyörgését; 
nem utálja meg a szegényeket, árvákat, özvegye-
ket sem, midőn nyögve öntik ki előtte panaszai-
kat i). Illy átalános szeretetet követel tőlünk is az 
igaz erkölcsi szeretet, minden egyesek irányában, 
az egész emberiségben. — Azonban nem kell feled-
nünk, hogy ezen erkölcsi szeretetre nézve is van-
nak fokozatok, mint a természetes szeretetre nézve. 
Lám az ur Isten is jobban szereti a jókat, mint a go-
noszakat; azokat dicsőségében részesíti, ezeket örök 
kárhozatra adja. A szülők is magzataikat, és viszont, 

!) Senca. Epist. 103. — 2) I. Kor. 13, 4. — 3) I. Tim. 
1 ,5 . — 4) Sirák. 35, 15—17. 

a házastársak , testvérek , rokonok, szives jó barátok 
is érzékenyebben és szívélyesebben szeretik egy-
mást, mint az idegenek: ezt a természet, és az em-
beri társaság helyezete s mivolta igy követelik. De 
a szeretet ezen fokozata, az erkölcsi szeretetnek nincs 
hátrányára; állandóan fenmarad ezen isteni parancs-
nak : „szeressed minden felebarátodat, mint tennen 
magadat" 1), kötelező ereje. Ez az erkölcsi szeretet-
nek mérlege ; mellynek serpenyőjében a súlynak 
egyenlőnek kell lennie, vagyis mindenkire egyen-
lően kell kihatnia : ez levén minden erények koronája. 

Dicső isteni erény ugyan a h i t ; mert „e nél-
kül lehetetlen kedvesnek lenni Istennél" 2): de ez 
csak az élőkre alkalmazható; mert a halálban nincs 
többé hit, hanem t u d á s : hol a hit függönye szét-
terül, és mindenek csalhatatlan világosságban mu-
tatkoznak. Boldogító isteni erény a r e m é n y . Ez 
„emeli föl ez életben a lelket az örökkévalóságra" 3). 
Ez „nyugtatja meg a jövendő, örök jutalom után vá-
gyó lelkes munkálódót" 4): de jótevő hatása csak ez 
élet határain belül működik; mert tul a siron nincs 
remény, sem a dicső égben, sem a kárhozat tarto-
mányában : mindkét helyen változhatatlan, örök sors 
váltja föl a reményt; és csak a tisztitó-helyen csil-
log a remény jótevő világa, a bizonyos szabadulás bi-
zonytalan perczéig, és ennek bekövetkeztével ott is 
megszűnik. De mind a hitnél, mind a reménynél di-
csőbb, és magasztosabb isteni erény a s z e r e t e t . 
Ezt sz. Pál apostol is legnagyobbnak, legjelesebb-
nek' nevezi 5): ez levén minden erény alapja; melly 
az isteni erények közt is kitünőleg működik, és jó-
tevősége nem csak az élőkre, de a holtakra is kihat. 
Mert midőn az élettel a hit és remény megszűnnek, 
akkor a szeretet a halálban is működik, és örökre 
működni meg nem szűnik; az igaz szeretet levén az, 
mellyet sem az esetlegesség megváltoztatni, sem az 
idő viszontagságai megsemmisíteni, sem a léleknek a 
testtől elválása eloszlatni nem képesek, hanem a sze-
retet tárgyait szünet nélkül szemeink előtt tartván, 
azokkal édes nyájasságban, és szellemi kedves kép-
zelődésekben mulattat 

Ugy van, a szeretet a siron tul is él, működik, és 
gyümölcsözik: valamint az élők részéről a megholtak-
ra, ugy a megholtak részéről az élőkre,nézve; mind-
két rendbeliek segíthetvén egymáson a szeretet cse-
lekedetei által. Ez volt kezdettől fogva a ker. kath. 
anyaszentegyház hite, melly a csalhatatlan sz.-irá-

J) Mát. 22, 38. — Zsid. 1 1 , 6 . — 3) S. Gregor. L. 6. 
Moral. — ") S. Bemard. Serm. 10. super Psalm. Qui habitat. 
— 5) I. Kor. 13, 13. — Pet rus Raban. in epist. 



son alapszik ; és állandóan gyakorolja is a szeretet tet-
teit valamint a dicsőültek tisztelete, és hathatós köz-
benjárásuk kérése által, ugy a tisztitó-helyen ideigle-
nesen szenvedők kínjainak enyhítése, és szabadulá-
suk eszközlésére gyakorlott, Isten előtt kedves jó-
cselekedetekkel. A tisztelet, melly nem képmutatás-
ból, de valódi benső meggyőződésből ered, szeretetet 
föltételez , valamint a bizalom is, melly nem inga-
dozó szereteten alapszik: és igy a szentek vallásos 
tisztelete, s a bennök helyezett helyes bizalom, az 
élők szeretetének biztos jelei; mellyek valamint a 
szentekre nézve dicsőitők, ugy Isten előtt igen ked-
vesek. Ki, mint a koronás próféta mondja, „az ő szen-
telnek dicsőítése által, szintén dicsőíttetik" 1). Ennél 
fogva ki kárhoztathatja igazságban az élők ama sze-
retet-nyilvánítását, mellyet a szentek irányában 
tüntetnek ki a tisztelet és bizalom által? És mégis 
hányan vannak ezen szeretet nyilvánításának elle-
nei, rágalmazói, kárhoztatói, nem csak azok közt, 
kik a szeretet jó-cselekedeteire keveset adván, és a 
hitet állítván egyedül üdvözítőnek, a szentek irá-
nyában nyilvánított tiszteletet és bizodalmat, mint 
a szeretet jó-tetteit gunymosolylyal tekintik, sőt 
bálványozásnak is nevezni nem átalják: de még 
azok közt is, kiknek hitczikkök az, hogy szeretet 
nélkül a hit nem üdvözít, és hinniök kellene, hogy a 
szeretet tettei a siron-tulra is kihatnak és üdvöt ered-
ményeznek ! 

De jótékonyabban hat még az élők szeretete 
azokra, kik a tisztuló helyen várják megdicsőitteté-
sök boldog pillanatát. Olly hitczikk ez a ker. kath. 
anyaszentegyházban, melly az isteni kijelentésen, és 
sz. hagyományokon alapulván, állandó tanul hirdet-
tetett a kereszténység minden századában. Mert ha 
a sz.-irás szerint, szent és üdvös gondolat a meghol-
takért imádkozni : az érettöki imádságnak is sikeres-
nek kell lennie. S ha az élők imádságai által a meghol-
tak, bűneikből föloldoztatnak: az élők közbenjárókul 
és engesztelőkül léphetnek föl az irgalmas Isten szí-
ne előtt azokért, kiknek reményök van f o g s á g u k b ó l í 
kiszabadulásra, vagyis a tisztitó-helyen levőkért. In-
nen van, hogy a ker. kath. anyaszentegyházban kez-
dettől fogva szakadatlanul áldozatok mutattattak be 
a Mindenhatónak a megholtak üdveért, és buzgó 
könyörgéseikkel igyekeznek az élő hivek az Isten-
nél érettök esedezni. Ezt bizonyítják minden száza-
dokról a sz. atyák iratai. Legyen elég a sok közül 
csak egy párt fölhozni. Bölcs Tertullian, ki egy a leg-

Zsolt. 150, 1. 

régibb egyházi írók közül, világosan mondja, hogy 
az ő idejében „áldozatok mutattattak naponkint be 
a megholtakért" 1). Sz. Cyrill pedig igy szól egyik 
beszédében: „mindnyájokért, a kik közülünk meghol-
tak, imádkozunk; erősen hivén, hogy legnagyobb 
segedelmet nyujtunk a lelkeknek, ha érettök imádko-
zunk , és ama szent, és legnagyobb áldozatot, melly 
oltárunkon vitetik végbe, a Mindenhatónak bemutat-
juk" 2). De az anyaszentegyház kezdettől fogva mos-
tanig állandó közös gyakorlata is, melly nem ujabb 
rendeleteken, vagy zsinati határozatokon alapszik, 
eléggé megerősíti azt, hogy állandó hite volt, miként 
az élők a megholtakon segíthetnek az áldozattétel, 
imádság, és jó-cselekedetek gyakorlata által; mel-
lyek valamint kedvesek azUr szine előtt, ugy alkal-
masak és hathatósak engesztelésére. De hogy is ne? 
Lám,ha veszély fenyegeti a hont, jó-cselekedetek gya-
korlata hirdettetik és ajánltatik, hogy azok érdemei 
által eszközöljék a polgárok a Mindenhatónál a rom-
boló vész megszüntetését. Ha betegség sújtja kedve-
seink valamellyikét,imádkozunkérette,s az imádságra 
másokat is fölhívunk, és imádságunknak irgalmas 
tettek által is hathatósságot szerezni igyekszünk; és 
ezeket sokszor még azok által is tapasztaljuk gya-
koroltatni, kik a jó-cselekedeteknek kevés, vagy sem-
mi érdemet sem tulajdonítanak. Mi tartóztathat tehát 
vissza minket attól, hogy a halál tartományában levő 
szenvedőkért ne áldozzunk, ne imádkozzunk, a jó-cse-
lekedetek gyakorlásában ne fáradozzunk, és irányá-
ban kegyelettel ne viseltessünk? — Itt fölszólal az 
emberiség is, és hangosan kiáltja : ,Emlékezzetek meg 
elhunyt testvéreitekről is, kik Jób patriarcha szavait 
rebegve kiáltják: könyörüljetek rajtunk ! könyörül-
jetek rajtunk! csak ti barátink; mert az Ur keze ille-
tett minket' 3). És a ki erre füleit bedugja, szivét 
megkeményíti, s a szeretet tettei által rajtok segíteni 
elmulasztja, az a jövendő életről nem gondolkodik, 
és őt elhunyt testvéreinek sorsa legkevesbbé sem ér-
dekli, az emberiség gyalázatára. Annak keble az er-
kölcsi szeretettől üres; és szeretete, ha van is, csak 
azon testi érzékekre hat, mellyek a siron innen ér-
deklik ; a túlvilágon pedig az enyészet országát ál-
lítja föl, hol az élettel minden megsemmisülvén, a 
szeretetnek niucs helye, sem tárgya. S ez által meg-
tagadván a kereszténység egyik hitágazatát, a lélek 
halhatatlanságát,hitetlenséggel is bélyegziboldogta-
lan lelkét. — Azért nem jó keresztény az, kinek sze-
retete csak természetes, és nem egyszersmind erköl-

' ) Tertull. L. de Corona. Cap. 3 .— S. Cyrill. Jerosolym. 
1. Cateches. 5. — 3) Jób. 19, 21. 
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esi is; mert az illyennek valamint hite megfogyatko-
zott, ugy szeretete is tökéletlen. Sz. Pál mondásaként 
ugyanis az igaz és tökéletes szeretet, soha, semmi-
ben meg nem fogyatkozik ; annál kevésbbé „szűnik 
meg" '). Működik az nem csak ez életben, de a túlvi-
lágon is ; sőt itt még öregbedik is mind Isten, mind 
emberek irányában, mint a boldogság valódi, s igazi 
lelke, és legjelesebb tulajdonsága. 

II. 

V i s z h a n g a t ú l v i l á g b ó l . 
Nincs az emberiséget lealacsonyitóbb tett a há-

látlanságnál : de ennél a kereszténységet kárhozta-
tóbban bélyegző tett is alig képzelhető. Bármilly 
megvesztegetett legyen is a világ, mégis megelége-
detten nézi a hálás tetteket, és dicsőítve magasztalja 
azokat, kik a jótevők iránt hálás érzelmeket nyilvá-
nítanak és tüntetnek elő. „Nincs is a jó tetteknek biz-
tosabb őre s előidézője, mint a háladatosság", ugy 
mond aranyszájú sz. János 2); és ennek ajánlása és 
magasztalása olly átalános az emberiségben, hogy 
Seneca pogány bölcs észrevételeként is : „nincs tar-
tomány és nemzet, hol a háládatosság ne ajánltat-
nék, ne dicsőíttetnék" 3). Nem is csuda; hiszen a hála-
datosság olly nemes tulajdona az emberi szivnek, 
mellyet csak az aljas önzés, és elfásult érzéketlenség 
fojthat el az emberiség gyalázatára: tapasztalt do-
log levén, hogy sok oktalan állatokban is meg van 
a háládatosság gazdájok és táplálójok iránt. Azért a 
jó Isten minden hálátlant büntetéssel fenyeget, és a 
Bölcs által azt hirdeti, hogy : „a ki jóért rosszal fi-
zet, annak házától el nem távozik a gonosz" 4); a 
hála levén a romlatlan sziv azon dicső tulajdona, 
melly a jó tettet kellőn felfogni, méltólag becsülni, 
s elismeréssel fogadni nem csak tudja s akarja, de 
tettleg gyakorolja is. Igy fölfogva a háládatosságot, 
ki kételkedhetik rajta, hogy a dicsőült szentek, mint 
a Mindenható hiv szolgái, s kedvelt barátjai a föl-
dieknek, az irányukban nyilvánuló szeretet tetteit 
hálásan ne viszonozzák; esdvén az Ur színe előtt mind 
földi jóllétökért, mind, és különösen örök üdvökért; 
ismervén szükségeiket, és hallván hozzájok bocsátott 
esdő kéréseiket? Lám az irások bizonyításaként is, 
Oniás és Jeremiás, haláluk után is tudták a zsidó nép 
szorongatásait; és Júdás Makkabaeus látta is őket tit-
kos látásában, az Ur színe előtt esedezni a zsidók nyo-
mora-, és szenvedéseinek megszüntetéseért 5). Ráfael 
főangyal is jól tudta az öreg Tóbiás jó-cselekedeteit; 

' ) I. Kor. 13, 8. — 2) Super Matth. 25. — a) Epist. 13. 
— 4) Példabesz. 17, 13. — 5) II. Makkab. 15, 12—14. 

hallotta buzgó imáit: és ezeket a jutalmazó Istennek 
bemutatta mennyek országában 1). Krisztus Jézus is 
azt mondotta, hogy „öröm lészen mennyben az Isten 
angyalai közt egy penitentíatartó bűnösön" 2). Te-
hát tudniok kell a dicsőülteknek földi állapotunkat; 
s mivel tudják, igyekeznek is szeretetteljes közbenjá-
rásukkal nyomasztó helyezetünkön segiteni, hathatós 
esedezésök által, az irgalmas Isten sz. szine előtt. 
Erről tesz vigasztaló bizonyságot sz. János apostol, 
midőn titkos látásait fölhozván, azt mondja, hogy 
„látott mennyekben huszonnégy vénet, a Bárány 
előtt leborulva, kiknek kezeikben arany csészék va-
lának, telve jó illatokkal, mellyek a szentek imád-
ságai" 3); kérvén az Istent, hogy a földön még szen-
vedő s viaskodó hittársaikat viszontagságaikban bé-
ketűréssel ajándékozza meg, és azoktól kegyelmesen 
megszabadítván, tegye méltókká a mennyei boldog-
ságra: biztosítván ekkép a még életben levőket a 
szentek imádságának foganatjáról. Ezt viszhangoz-
tatja a hit, a halál tartományából, a megdicsőültek 
helyéről, és részéről. Hát az ideiglenesen szenvedők 
részéről mi a kilátás? 

A szeretet, legyen az természetes, vagy erköl-
csi, ha tökéletes, olly magasztos erény, melly a 
szenvedésben is működik , lankadni s megsemmisül-
ni nem tud. Igy a szülők legkínosabb helyzetűkben 
is, a természetben rejlő hajlamnál fogva, annyira 
szeretik magzataikat, hogy ezek jólléte fölött jobban 
aggódnak, mint ön szomorú helyzetükön ; és szere-
tetőket a legkitűnőbb tettekben nyilvánítják : pedig 
gyakran olly hálátlan magzatok irányában, kik en-
gedetlenséggel, és sokszor gorombaságba is kitörő 
tiszteletlenséggel viszonozzák a gyengéd szülői sze-
retetet. Igy az erkölcsi szeretet is, melly nem csak 
ez életben, de a síron tul is működik, szintejótevő-
leghat a tisztitó-helyen létező szenvedőkre: de azon 
különbséggel, hogy ott a szeretet jótetteinek érde-
meiben részesülők nem hálátlanok a jótevők irányá-
ban ; hanem fogságukból kiszabadulván, és az Isten-
nek szinről-szinre látására eljutván, jótevőik iránt hálá-
sak lenni, s érettök az Ur trónja előtt buzgón esedezni 
meg nem szűnnek. Ezen hitben élt mindenkor a ker. 
kath. anyaszentegyház ; ebben igyekezett szüntelen a 
hívőket megerősíteni ; s azt eszközölni, hogy a szere-
tet müvei által az Ur kegyelmében kimúlt, de cse-
kélyebb vétkeik elégtételeért ideiglenesen a tisztító-
helyre ítélt felebarátjaikon segiteni el ne mulaszszák. 
Ez mai nap is hite az anyaszentegyháznak, és azt 

!) Tob. 12, 12. — 2) Luk. 15, 10. — 3) Titk. lát. 5 , 8. 
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cselekedettel is kitünteti: áldozatot mutatván be a 
tisztitó-helyen szenvedőkért, buzgón könyörögvén 
szabadulásukért, és egyéb jó-cselekedetek által igye-
kezvén a végetlen jó Isten irgalmát számunkra ki-
eszközölni; bizton remélvén, hogy az irányukban 
ekkép tanusitott szeretetünket ők is viszonozni fog-
ják, érettünki hathatós közbenjárásuk, és az Ur szine 
előtti esedezésök által. 

Ezek igy levén, igen főltünőnek tetszik, és hit-
ellenesnek tekinthető azok magukviselete, kik katho-
likusoknak nevezvén magukat, és e nevezetben dicső-
ségüket is helyezni látszatván, a kath. hitágazatok 
iránt annyira közönyösek, hogy készebbek igen fo-
gyatkozott , és gyenge értelmi fölfogásuknak adni 
hitelt, mint a esalhatlan anyaszentegyház határozott 
tanainak, és kihirdetett hitezikkeinek. Ugyanazért a 
holtakérti engesztelő áldozatot, és a szeretet egyéb 
jó-cselekedeteit fölöslegesek-, hasztalanok-, sőt bot-
rányosoknak is tekintvén, azokat vakmerően megve-
tik , és gúnyosan kikaczagják: azon vallásfelekeze-
tüek példáját követve, kiknek sem ol táruk, sem ál-
dozatuk , következőleg papjok sem levén, áldozatot 
nem mutathatnak be ; a jó-cselekedeteket pedig az 
örök üdv eszközlésére érdem nélkülieknek tekintvén, 
a puszta hittel megelégesznek ; meg nem emlékezvén 
sz. Jakab apostol szavairól: „a hit jó-cselekedetek 
nélkül megholt" 1). Igy cselekedvén pedig, megta-
gadják megholt felebarátjaiktól a szeretetet tanusitó 
jótetteket, és ezek üdvös gyümölcseitől is megfoszt-
ják őket; de maguknak sokkal többet ártanak : az 
Ur haragját vonván magukra , s a dicsőültek hatha-
tós közbenjárására érdemetlenekké tevén magukat, 
részvétlenségök- és szeretetlenségöknél fogva. 

Vezerle Gáspár. 

A kath. egyház jelenlegi állása. 
(Vége.) 

Horns, és Hama (melch. syr.), Syria, 15,000; Honan 
(helyett, lat.), China, ? ; Hongkong (praefect. lat.), Chi-
n a , ? ; Hunan (helyett, lat.), u. o., 10,000; Hupe (helyett 
lat.), u. o., 3,000? Huquang (helyett lat.), u. o., 18,000; Hy-
derabad (helyett, lat.), Elő-India, 4,000 ; Jaffnapatam (helyett, 
lat.), Ceylon, 60,000 ; Kaisarieli (örm.) , Kis-Ásia, ? ; Kerkouk 
(chald.), Mesopot., 1,705 ; Kiangsi (helyett, lat.), China, 9,000; 
Korea (helyett, lat.), 15,206 ; Koueitseu (helyett, lat.), China, 
2,000 ; Kokonnor, Mongolorsz., ? ; Kutahia (örm.), Kis-Asia, 
1,315 ; Lassa (helyett, lat.), Tibet, ? ; Macao (helyett, lat.), Chi-
na, 30,000; Madras (helyett, lat.), Elő-India, 150,000; Mand-
suria, s Leatong (helyett, lat.), Kelet-Ásia, 5,000 ; Madura 
(helyett, lat.) . Elő-India, 140,000; Mangalore (helyett, lat.), 

') Jakab 2 , 17. 

u. o., 31,000; Mardin, Mesopot., 1,100 syr., 391 chald.; *Ma-
ronita patriarchaság, Libanon, 300,000 ; Merasch (örm.), Kis-
Ásia , ? ; Mongolia (helyett lat.), 5,000 ; *Mosul (chald. syr.), 
Mesopot., 10,000; Mysore (helyett, lat.), Elő-India, 17,000! 
Nabek (syr.), Mesopot., ? ; Nanking (lat.), China, 75,000; Patna 
(lat.), Elő-India, 4,000 ; Petcheli (északi, helyett, lat.), China; 
Petcheli (keleti), u. o. s Petcheli (déli), China, összesen 40,000 ; 
Pondichery (helyett, lat.), Elő-India, 100,000 ; Quangtong, és 
Quangsi (helyett, lat.), China, 40,000; Quilon (helyett, lat.), 
Elő-India, 40,200; Saida (maron, melch.), Syria, 2,100; Sal-
maz (chald.), északi Persia, 3,000 ; Shangtong (helyett, lat.), 
China, 8,000; Sehest (chald.), Mesopot., 1,548; Scio (lat.), 
Gör. szig., 500 ; Siam (keleti, helyett, lat.) , Hát.-India, 7,050; 
Siam (nyug., helyett, lat.), u. o., 6,100; Smyrna (lat.), Kis-
Ásia, 15,000; Siwas (örm.), u. o., ?; Sutchuen (északi, helyett, 
lat.), China ; és Sutchuen (keleti, helyett, lat.), u. o., összesen 
56,000; Tarablus (maron, melch. syr.), Syria, ?; *Tokat (örm.), 
Kis-Ásia, 1000; Thekiang, (helyett, lat.), China, 2,250; Tre-
bisonde (örm.), Kis-Ásia, ? ; Tunkin (közép, helyett, lat.), Hát.-
India, 150,500; Tunkin (keleti, helyett, lat.), u. o., 54,179; 
Tunkin (nyug., helyett, lat.), u. o., 139,000 ; Tunkin (déli, he-
lyett. lat.) , u. o., 80,000 ; Verapoly (helyett, lat.) , Elő-India, 
160,000; Vizagapatam (helyett, lat.), u. o., 7,130; Yunnan (he-
lyett. lat.), China, 6,000; Zaleh (melch.), Syria, 8,000; Zor 
(Tyrus, melch.), u. o., 700. 

Afrikának 150 millióra t e t t , s önvétkök miatt szellemi 
mély setétségben vakoskodó lakói között szinte keveset, csak 
4,000,000-t sikerült még a mohamedán hóditás után újra te-
mérdek vértanúság és téritői áldozatkészség árán, az üdvö-
zítő kath. hitnek, századok alatt megnyerni. A szám szerint 
30 főpásztori megye e földrészen következő : 

Abyssinia (helyett.), 2,000,000; Alexandria (helyett.), 
Egyptom, 15,000; Algir (északi Afrika), 200,000; Angra, 
Azor szig, 231,646; Canaria szig., 100,000 ; Capland (keleti, 
helyett.) déli Afr., 5—6,000; Capland (nyugoti, helyett.), u. o. 
5—6,000; Chartum, Nubia, 3—400 ; Ceuta, Marocko, 12,000; 
Sz.-Kristóf (Laguna), Canari szig., 157,000; Congo-Angola, 
378,923; St.-Denis, Bourbon szig., 100,000-en fölül ; Funchal, 
Madeira szig., 98,320 ; Guinea (helyett ), 3—400 ; Gallasföld 
(helyett.), kel. Afr .? ; St.-Jago szig., 93,301 ; Kairo (helyett, 
kopt.), Egyptom, 12—13,000 ; Liberia, s Monrovia (helyett.), ?; 
St.-Louis (praefect.), Senegambia, 10,000; Malta, szig-
128,361 ; Sz.-Móricz, szig. 100,000-nél több; Mozambique,?; 
Nossibe (praefect ), szig. 4,000 ; St.-Paul de Loanda, Congo, 
600,000; Port-Natal, déli Afr. 500; Sechelles (praefect.), 
szig. 7,000; Tanger, Marocco, ?; Sz.-Tamás, Guinea, 12,753; 
Tripolis (praefect.), 3,000; Tunis (helyett.), 15,000. 

Australia-, s Oceaniának 110 millióra tehetni vélt lakos-
sága gyorsan halad a keresztény polgárisodás pályáján előre, 
s legszebb reményeket kelt a kath. egyháznak e roppant ki-
terjedésű világrészbeni terjedésére nézve. Az alig pár évtized 
óta mivelt vallási téren máris 5,000,000-nyi kath. hivőt mu-
tat föl az egyházi statistika : kiegészítvén velők ama k é t s z á z 
m i l l i ó t , melly az egész földkerekségen elszórtan élő katho-
likusok összes száma gyanánt joggal tekintetik. Az e világ-
részben létező 23 püspöki megyék : 

Adelaide, Uj-Holland, 10,000; Aukland, Uj-Seeland, 
15,000; Batavia (helyett.), Java szig., 80,000; Brisbane, Uj-
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Holland,?; Caceres, Fülöp-szig., 445,117; Cebu, u.o. 992,791; 
Hobarttown, Van-Diemensland szig., 33—4,000 ; Japán (prae-
fect.), ?; Labuan (praefect.), Borneo szig, 3—400?; Maitland, 
Uj-Holl., 30,000; »Manilla, Fülöp-szig., 1,134,643; Markesas 
(helyett.), Mangareva-Tahiti (helyett), és Melanesia (prae-
fect.), keleti tengeren, összesen 30,000 ; Melbourne, Uj-Holl. 
20,000; Uj-Caledonia, szig, 1000?; Uj-Segovia, Fülöp-szig, 
740,341; Oceania, 7,000; P e r t h , Uj-Holl., 5—6,000; Port-
Victoria, Uj-Holl., 1,000?; Sandwich-szigetek, 28,000; »Sid-
ney, Uj-Holl., 100,000; Wellington, Uj-Seeland, 15,000. 

A világegyház összes megyéiben munkálkodó papok 
számát, mint mondók, a szerzetes áldozárokon kivül, mint-
egy 286—288,000-re véli szerző tehetni ; s ezek közül egyes 
országokra körül-belül ennyi j u t : Egyházállam 16,905 ; Tos-
cana 10,350; Nápoly 26,800; Sicilia 26,304; Lombard-Velen-
cze 17,360; Sardinia 12,000; Parma 2,473; Modena 2,000; 
Francziaország 48,000; Németország 28,000; Belgium 4,421; 
Németalföld 1,557; Schweiz 2,026; Magyarország, Erdély-
lyel stb. 8,467 ; Lengyelország (orosz 3512, austr. 4066, po-
rosz 998) 8,576; Britannia 3,383; Spanyolország 31,797; 
Portugalia 10,000; Törökország 300 ; Dalmatia 748 , Scandi-
navia 20 ; Mexico 4,300 ; Columbia 3,000 ; Peru stb. 3,000 ; 
Fülöpszigetek 3,000; Brasilia stb. 2,500 ; Asiai Törökország 
1,900; Nyugot-India 1,600; északamerikai szabad államok 
1,500; britt Eszakamerika 1,000; spanyol és portugál birtok 
Afrikában 1,000; Elő-India, s Ceylon 1,000; Berberföld és 
Malta 800 ; Annám 300 ; China 200 ; Egyptom, Nubia stb. 
200; Uj-Holland 150; Australia többi részei 400; Cap 25; 
ásiai Oroszország 25 stb. 

Az Ur szőllejének e művesei szám szerint az e végre 
fölállított következő nevelő-intézetekben képeztetnek (na-
gyobb seminariumok) : Agen 72 ; Aire 76 ; Aix 40 ; Ajaccio 72; 
Albi 112; Amiens 120; Angers 140; Angoulème 52 ; Arras 
100 ; Auch 83 ; Autun 147 ; Avignon 65 ; Bamberg 27 ; Ba-
yeux 120; Bayonne 135; Beauvais 89; Bécs 53: Pázmány-
int. 53 , Augustin. 36, gör. szert. 40: Belley 75; Besançon és 
Vesval 219; Beszterczebánya 19; Blois 58; Bordeaux 135; 
Bourges 92 ; St.-Brieux 156 ; Braunsberg (Ermeland) 31; Bri-
xen 87 ; Brünn 65 ; Budweis 78 ; Brügge ? ; Boroszló 43 ; Ca-
hors 138; Cambrai 180; Carcassone 105; Chalon 58; Char-
tres 51; St.-Claude 90; Clermont 140; Coutances 115; Con-
cordia 70; Ceneda 38; Dax (Aire) 76; Dillingen (Augsburg) 
43; St.-Die 85; Digne 50; Dijon 100; Dublin 200; Diakovár 
21 ; St.-Edmund (Anglia) 50; Eger 115 ; Eichstädt 63 ; Eper-
jes 32 ; Esztergom 63 ; Evreux 102 ; Fano ? Fogaras 57 ; St.-
Flour 84 ; Freiburg (Baden) 35 ; Freysing 81 ; Fulda 16 ; Fre-
jus 86; Gap 50; Grenoble 80; Görz 100; Gratz 78; Genua 
25 ? ; Gnesen 28 ; Győr 61 ; Hildesheim 12 ; Kalocsa 29 ; Ká-
rolyfejérvár 44; Kassa 46 ; Klagenfurt 48; Königgrätz 107; 
Köln 60; Konstantinápoly (örm.) 12; Laibach 68; Leitnieritz 
100; Lemberg, gör. szert. 150, lat. 60; Limburg 10; Linz 80; 
Limoges 95 ; Luçon 95 ; Lyon és Alix 220 ; Loretto (illyr) 30; 
Milano 240 (Schweiz részére 24); Mans 180; Marseille 80; 
Meaux 55 ; Mende 100; Metz 150; Montauban 70; Montpel-
lier 90 ; Moulin 45 ; München 60 ; Münster 45 ; Mainz 7; Nagy-
várad 34 gör. szert., 16 lat.; Nancy 149; Nápoly? chinai 8; 
Nantes 87 ; Nyitra 48 ; Nevers 55 ; Nismes 85 ; Novara ? Na-
mur ? Olmütz 104 ; Orleans 68 ; Oscott (Anglia) 40 ; Paris 280, 

külf. miss. 80, irlandi 100; Palermo? görög 25; Paderborn 
60 ; Pamiers 60 ; Passau 110 ; Pécs 49 ; Perigueux 79 ; Per-
pignan 54; Pest 60; St.-Pölten 47; Prága 132; Poitiers 97; 
Puy 82; Posen 102 ; Przemisl lat. 62, gör. szert. 11 ; Quim-
per 150; Regensburg 77; Rennes 133; Rheims 100; Ro-
chelle 88; Rodez 170; Rottenburg 35; Rouen 97 ; Ragusa 
43; Salzburg 57 ; Sens 70; Soissons 110; Strassburg 150; 
Spalatro 32 ; Speyer 12 ; Seez 80 ; Szombathely 42 ; Székes-
Fejérvár 15; Szepes24 ; Sitten (Schweiz) 12; Stonyhorst 
(Anglia) 150; Syra 11 ; Sardinia (39 seminar.) ?; Spanyolor-
szág (56 seminar.) 3810; Saratow?; Tarbes 94; Tarnow 90; 
Temesvár 49 ; Toulouse 137 ; Tours 60 ; Troyes 55 ; Tulle 63; 
Trient 137; Trier 50; Triest 37 ; Toscana (16 semin.) ? Ul-
lano (Calabr.) 80 gör. szert. 18 lat. ; Ushaw (Angl.) 40 ; Ungh-
vár 80 ; Valence 65 ; Vannes 85 ; Verdun 130 ; Versailles 95 ; 
Viviers 100; Veszprini 54; Verona 124; Vicenza 104; Vácz 
32 ; Würzburg 70 ; Yonghal (Irland) 60 ; Zágráb 143 ; Zara 
33 ; Zengh 30. — Európán kivül : Amerikaiak : Baltimore 27, 
Bardston 5, Barrens? Bytrion 15, Bahia? Buffalo 14, Caron-
dolet (St.-Louis) 28, Cincinnati 50, Cleveland 20, Cusco? 
Dubucque 10, Emittsburg 26 , Fort de France 17, St.-Fran-
cisco 16, St.-Hyacinth 200, St.-Jago ? Lima? St.-Louis 25; 
Marcaime ? Mexico ? Montreal 50, Milwaukee 25, New-York 
40, New-Orleans 30, Minnesota 4, Philadlphia 33, Quebeck ? 
Quito? Mobile 5, Tlascala? Trois Riviers 22, Toronto 13, 
Vincennes 23, Wheeling 7, St.-Ynes 12.—Ásiaiak: Ain-Warke 
(maron.) 40, Antura 75, Agra ? Ain-Taraz (melchit.) ? Bang-
kok 30, Bombay? Cochinchina 100, Ghazir (maronit) ? Goa ? 
Honan? Hyderabad? Jerusalem 26 , Kiangsi? Madras 12, 
Macao? Mongolia? Mosul (chald.)? Pulopinang 130, Pondi-
chery 27, Sivang? Sutsuen? Thekiang? Tunkin 100, Vera-
poly 62, Zikawey (China) 40. — Afrikaiak : Algir 65, Guala 
(Abyssin.) 13.—Australiaiak : Manilla ? Sidney town ? 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
AUSTRIA. A csehországi katholikusok által ő szentségé-

hez intézett hódolati fölirat, a prágai hirlap szerint, négy nagy 
kötetre terjedő aláirásokkal, elkészült. Minden kötet egy-egy 
megye nevét viseli ; s az első kötet élén, mint kezdeményező, 
a sz. Adalbert nevü kath. egylet előjárósága áll. A fölirat né-
met és cseh nyelven készítve, latin forditással is el van látva. 
Az aláírások összes száma, a prágai főmegyében 60,610; a 
leitmeritziben 56,460 ; königgrätziben 32,504 ; budweisiban 
32,260: mellyhez csatolván a Ludmilla-egyletnek, mintegy 
8,000, külön aláirt tagját, a nepomuki sz. János egyletet stb. 
az egész összeg 200,000-et meghalad ; ámbátor sok családok, 
községek és plébániák tömegesen vannak bejegyezve. 

OLASZORSZÁG. 0 szentsége a kiközösített sardiniai 
király kormánya alatt levő részekben, hir szerint, azon utasí-
tást adta a főpásztoroknak, hogy a hatóságokkal minden ösz-
szeütközést kerüljenek : de papi foglalkozásaikat illetőleg jo-
gaikat tartsák fön, és őrizzék meg a függetlenséget ; azaz : ne 
hagyják magukat olly egyházi cselekvényekre kényszeríttetni, 
mellyeket önkényt és'jó lélekkel, az egyházi törvények által 
illyesmitől el lévén tiltva, nem teljesíthetnek. Különben a sz. 
atya, olly főrangú egyének állitása szerint, kiknek többször 
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vagyon alkalmuk őt láthatni , nagy szilárdságot, nyugalmat 
és biztosságot tanusit. 

— A sardiniai kormány akkép folytatja a főpásztorok 
ellen foganatba vett üldözési rendszert , hogy rövid időn 
egyetlen püspök sem lesz a bekeblezett tartományokban; hol 
pedig a kath. clerus állitólag olly nagy részvétet tanusitott a 
csatlakozáshoz.... Az imolai püspök (Baluffi bibornok) szinte az 
elfogottak közt emlittetik ; a piacenzai száműzetett, azaz : ,uti-
levelet kapott külföldre', mint a lapok irják; az ottani papnö-
velde bezáratott, s a növendékek haza küldettek ; a forlii püs-
pök ,törvényeseiKüldöztetik', azért, mivel papjai közül némel-
lyeket felfüggesztett hivataluk gyakorlásában, kik Bologná-
ba , Victor-Emanuel fogadására mentek. Szintilly eljárásnak 
nézhet eléje a kormány részéről a livornoi fő- s alrendii pap-
ság; minthogy a rájok parancsolt ,Te Deum'-nál senki sem 
akart közreműködni, s az egészet ismét egy tábori pap vala 
kénytelen elvégezni, pár tüzér segélyével : még csak az oltár-
nál fölszolgáló ministráns gyermekek tisztét sem akarván senki 
magára vállalni. 

— Ricasoli organuma, a ,Monitore Toscano' egyenesen 
kimondja, hogy a kormány v a l a m e n n y i püspökök ellen 
föl fog lépni, mivel a statuto-ünnepélybeni rcszvétöket meg-
tagadták. És igy a forradalom, daczára az általa annyiszor 
p e n g e t e t t és kiemelt vezérelvnek, miszerint ,nem kell a két, 
egyházi s világi elemet összekeverni' ; erővel a világi hatalom 
eszközévé akarja a religiot és egyházat tenni: a helyett, hogy 
magához következetesen, annak is meghagyná a maga sza-
badságát , s örülni, vagy szomorkodni engedné a fölött, mit 
egyházi szempontból örvendetes-, vagy pedig ellenkezőnek 
tart. Hiszen nem olly régen mondatott ki nálunk is, hogy : 
„a ki világi dolgokba a vallást bele akarja vonni, az még 
sokkal erősebb megfeddést érdemelne, mint a melly puszta 
gúnyban áll." (S igy Cavour, vagy Ricasoli, még a liberálisok 
részéről is más ,textus'-ra számolhat, mint mellyet a ,Mon 
eher Maurice' koszorús költői Lamoricière számára készitet-
tek.) Ha semmi más, a pisai érsek vonakodása meggyőzhetné 
a sardiniai kormányt arról, hogy mély vallásos meggyőződés, 
nem pedig daczos pártszellem az, mi a kath. clerust nem en-
gedi az egyház által megtiltott cselekvényekben részt venni ; 
s ennél fogva tisztelnie kellene a vallásos meggyőződést, nem 
pedig az ahhoz hü papokat üldözni. A pisai érsek épen nem 
állott az elűzött udvar és kormány kegyében, s Victor-Ema-
nuel irányában minden lehetőt megtett (sőt többet is , mint a 
mennyit kellett) : ugy hogy a vonakodás, mellyért most pörbe 
idézik, semmiképen sem róható föl valamelly személyes párt-
érdeknek. Ha pedig vallásos meggyőződésen alapszik, mi 
joggal akarnak raj ta a szabadság emberei erőszakot tenni? 

— Az ,Opinione' i r ja : „Corsi bibornok, pisai érsek hét-
főn estve Turinba érkezett" (erőszakosan odavitetve). „Az ál-
lomásnál Vachetta abbé fogadta, ki őt a missionariusok házá-
ba vezette. Tegnap reggel a pecsétőr által fogadtatott, kivel 
hosszas értekezése volt" A ,Diritto' szerint az érsektől a kia-
dott rendeletek visszaliuzása kivántatik ; különben az ország-
ból száműzetik, s az érsekség javait a kormány elfoglalja. A 
carpii püspök, átalános-helyettes, főesperes, és még más pa-
pok elfogattak; maj. 16-án pedig „a községtanács elbocsátott 
négy egyházi tanárt, a gymnasium igazgatóját stb., mivel asta-
tuto-ünnepélyben nem akartak részt venni. (Corr. Mercant.) 

NÉMETORSZÁG. Karlsruheből, maj. 24-ikéről, a kath. 
clerus ellen készülőben levő ujabb üldöztetés előjelei felől Ír-
nak. Szándék a papság jogosult ragaszkodását a concordatum 
által is megadott igazakhoz, fenyitő rendszabályok által meg-
törni ; s e végett olly törvényjavaslat terjesztetik a rendek 
elé, mellyről a ,N. Preuss. Zeit.' ezt i r ja : „A papság elleni 
büntető rendszabályok különösen nevezetesek. Olly papok, kik 
akár nyilvános hivatalos előadásaik, akár hivatalos iratok ki-
adása és terjesztése által az állam törvényeit, az államkor-
mányt, egyes államhivatalokat, népképviseletet, az állampol-
gárok egyes osztályait, rendjeit, vagy felekezeteit megrovólag" 
(tadelnd) „megtámadják (!), legkevesebb négy heti fogság-
gal büntettetnek. Ha papok szabadságot vesznek maguknak 
hivatalos foglalkozások gyakorlatára, mellyek az államtörvé-
nyek szerint kizárólag a világi hatóságokat illetik, ugy őket 
nem kevesebb, mint 8 heti fogság, vagy két évi dologházi 
büntetés éri. Legkevesebb 3 hónapi elzáratás a kerületi fog-
házban, vagy 3 évig tartó dologházi büntetés alá esnek azon 
papok, kik hatósági személyek ellen egyházi büntetésekkel fe-
nyegetődznek, vagy azokat kimondják : hogy ezek által őket 
valamelly rendelet kibocsátására, vagy intézkedés visszahu-
zására, vagy más hivatalos tettekre kényszerítsék, vagy őket 
azoktól visszatartsák. A nem-papok, kik efféle cselekvénye-
ket tudva elősegítenek, vagy könnyitenek, mint segélynyuj-
tók büntettetnek. A büntetés egy részét 50 frttól 500-ig, pénz-
beli birsággá lehet változtatni." Badenben ekkép gondoskod-
va lesz róla, hogy a kath. clerust mindenkor, és minden egy-
házi foglalkozásért pörbe idézni s tömlöczözni lehessen : mivel 
e törvény erejénél fogva nem lesz egyetlen olly, közéletre ki-
ható papi foglalkozás is képzelhető, melly miatt egy, vagy 
más szín alatt, a concordatum határozataihoz hü papokat eli-
télni nem lehetne. 

FRANCZIAORSZÁG. A cassatio-törvényszék maj. 24-ki 
ülésébenPlougoulm tanácsos hosszú előadást tartott a kormány 
által ide utasitott Rousseau-féle ügyben, mons. Dupanloup, or-
leansi püspök ellen. A becstelenitésnek törvény által tiltott volta 
felőli fölösleges szószaporitást mellőzvén, a dolog velejét ille-
tőleg, hogy tudnillik meddig terjed a holtak irányában, a 
közönségesen nem tudott vétségek elhallgatásával tanusitott 
kímélet; s valljon az önvédelemre kényszerült, vagy törté-
neti valót nyomozó élők, becstelenités bűnét követik-e el , ha 
az ellenök terhelő t a n u k ként fölhívott holtak ellen, ezek bi-
zonyságának értékét leszállítva tiltakoznak, ezt illetőleg, ed-
dig legalább, az egész értekezésben nem találtunk más okos 
szót, mint a t ö r t é n e t i r ó k aggodalmának megnyugtatására 
szolgáló ama mondatot, hogy hiszen : nem m i n d e n időben 
létezik olly kormány, melly alatt Dupanloup püspök illyes-
miért pörbe idéztethetik. „Uraim!" biztatja őket a szónok, „e 
félelem túlságos. Az olly történetírók ritkasága, kik fenyitő 
törvényszék elé idéztettek, megszüntethet minden aggodal-
mat az efféle pörök miatti valódi veszélyt illetőleg." Kétség-
kivül e pörök ritkasága sokat bizonyít e részben : de főleg 
mégis azt , hogy a jelenlegi franczia kormány alatt minden 
lehetséges , még az is , mi az emberi-nem történetében leg-
ritkábban szokott előfordulni, s hogy ott ma még attól is tart-
hatni , mitől Tiber és Nero történetirói nem féltek. Az, mit 
az előadó felhoz, mikép szabad a megholtakról is megmon-
dani az igazat, de ,sine ira et studio' ; ha tudnillik azoknak 
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nem szándékozik ezzel az ember ártani : merő rabulismus. Ki 
az igazság napfényre hozatását nem szereti, mivel érdekével 
nem egyez, az soha sem fogja jó szándékkal történtnek hinni 
a fölfedezést, melly ellene bizonyít ; s az igazságtalan ügy vé-
dője , ki csak is az elámítottak tévútra vezetésére számit, 
mindenkor ártalmasnak fogja magára nézve a diadalmat tar-
tani , mellyet az igazság kimutatása eredményez. Való , hogy 
a határokat szorosan kitűzni ebben igen nehéz, és csaknem 
lehetetlen : de az még kétségtelenebb , hogy az igazság elte-
metését semmiféle törvényhozás sem akarhat ja , még ha az 
egyesek érdekét sértené is : ha annak fölfedezésével egy igaz 
embertől az őt különben érő méltatlanság elhárittatliatik. Ha 
a kettő közül egynek szenvednie kell az igazság napfényre 
hozatása által, ugy bizonyosan a törvényhozásnak azon kell 
lennie, hogy a b ü n ös szenvedjen, nem az ártatlan, a jogosan 
megróható, nem pedig a méltatlanul vádolt. Dupanloup püspök 
nem tehet róla , hogy a közvéleménybeni elitéltetése végett 
ellene tanuul idézett Rousseau nem kellő tekintély ; és midőn 
ennek kimutatására adatokat hoz fel , teljes jogával él , mel-
lyet tőle csak a bűnöst pártoló érdek , s az igazság iránt ro-
konszenvet nem érző kajánság akarhat elvitázni. Eddig a 
s z ü k s é g n é l k ü l i nyilvánítás tartatott a becstelenités sa-
játságául : de az uj természet- és népjogot alkotó párisi tör-
vényhozás ebben is változtatást fog tenni : s minden olly igaz-
ság nyilvánítását becstelenités bűne gyanánt fog büntetni, 
melly ártalmára van — nem a magát védő, megtámadott ártat-
lannak , hanem az igazságtalan , és valótlant állitó , megtá-
madó félnek. A jogállapot ostromlóit mindenkép biztosságba 
kell helyezni : már pedig világszerte tudva van , hogy nekik 
az i g a z s á g árt. 

— Különben a tárgyalás eredményeül az ágostai ,A11-
gem. Zeitung'-nak Parisból, május 24-dikéről ezt irják : „A 
semmisitő-törvényszék mai napon az első kamrának azon Íté-
letét, melly mart. 19-dikén a Dupanloup-féle pörben hozatott, 
megsemmisité annyiban, a mennyiben az, az 1819-dik évi 
maj. 17-diki törvény hibás értelmezésén alapult. E törvény 
jövőre szintúgy alkalmazható fog a megholtak-, valamint az 
élőkre lenni. A cassatio-törvényszék e határozata, a Dupan-
loup-féle ügyre nem bir visszahatással, még pedig azon oknál 
fogva, mivel amaz első végzés ellen nem tárták sem a vádló 
felek, sem az államügyész szükségesnek a fölebbezést kérni. 
Ők megelégedtek a megrovással, mellyet a törvényszék az 
orleansi püspök ellen kimondott ; ki csak azért (?) mentetett 
föl, mivel az Ítéletet hozók azon hiedelemben voltak , hogy a 
diífamatio ellen hozott törvény csak is élő személyekre vonat-
kozik. A cassatio-törvényszék ez eset fölött tulajdonképen csak 
tisztán elméleti érdekből tanácskozott, és mivel erre az igaz-
ságügyi minister által föl vala híva." 

— Mint minden nagy városban, ugy, s főleg Pa-
risban is kétféle közvélemény létezik : egyik az igazság-
szerető , becsületes , értelmes embereké, melly természeténél 
fogva nem olly zajos ; a másik pedig ama közönségé, mely-
lyet a henye fők, utczai zavargók, és dologtalan emberek 
nagy serege képez, s rendesen a minden átmenőből gúnyt 
űzni tanult suhanczok csoportja képvisel. Vannak, kiknek 

nagyravágyását ez utóbbiak tetszése ingerli, s örvende-
nek az illy körben otthonos n é p szerűségnek : mig ellenben 
mások, az első osztályba tartozók rokonszenvét keresik, és arra 
kívánnak méltókul nézetni. Legújabban mindkét közvélemény 
hallatta szavát a romai ügyben : s nem érdek nélküli, látni, 
hogy milly hódításokat tesz egyik, vagy másik. Oudinot tábor-
nagyot az utóbbi nemű közvélemény és népszerűség orgánjai, 
a ,Constitutionnel' és társai, rendkívül megdicsérték, Lamo-
riciére rovására, azon nyilatkozatáért, miszerint a pápai állam 
védelmére menni szándékában sem volt ; ezt természetesen 
olly színben adva elő, mintha a kidicsért hadvezér nem is 
érezne a Lamoriciére által védett ügy iránt legkisebb rokon-
szenvet. Azonban a vitéz harczfi lemondott a dicsőségről, a 
,Constitutionnel'-, és pártjának tetszeni : nyíltan bevallva, mi-
kép a kath. egyház tiszteletre méltó fejének oltalmára sietni 
mindenkor hő vágya; mellyet hogy, jelenleg nem követhet, 
egyedül körülményei okozzák. O, ugy mond hirlapilag közzé 
te t t nyilatkozatában, szolgálatát nem ajánlhatta fel a pápá-
nak, mivel activ vezérlettel van a császár hadseregében meg-
bízva : de azért távol van minden olly gondolattól, minővel 
e tényt a nevezett lapok kísérni szeretnék A szent-szék iránti 
mély liódolata, s a pápa irányában viseltető tisztelete, őt min-
den kétértelműségnek még színétől is megvédhetnék. O az e 
szent ügy iránti feláldozási készséget tiszteli, mellynek 1849-
ben maga is szerencsés volt szolgálni : és boldognak érezné 
magát, ha a gondviselés által kitűzött tevékenység hatá-
rai közt, minden erejét annak szánhatná.' Oudinot tábornagy 
tehát nem akarja azon közvélemény tetszését, melly a Consti-
tutionnel' hasábjain szerepel, sem olly népszerűséget, melly La-
moriciéret kárhoztatja, nem óhaj t : ő ama m á s i k felekezet he-
lyeslésére számit; melly persze nem korcsmai dalokban hallatja 
szavait, sem az utczai csőcselék piszkos társaságába nem ke-
veredik , hogy ott Lamoriciére kisebbítésére gunyverseket 
énekeljen. Kik illyesmire szorulnak, hogy mégis legyen némi 
közvélemény az ő részökön is, azok magukat, ügyükkel együtt, 
a becsületes közvéleményben örökre eltemették. ( ír ják ugyan-
is Parisból, hogy ott néhány nap óta az utczákon, különösen 
a külvárosokban, Lamoriciére tábornokra gúnydalokat énekel-
nek. „A férczmü, melly a belügyministeriumi colportage bé-
lyegével vagyon ellátva, egy sous-ért árultatik, és ,Maurice 
és Jeanette ' czimet visel.) 
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Szellemi fegyverek 
a v i l á g i ü g y e k v é d e l m é b e n . 

A szép világ már megszűnt gondolkozni. Fo-
gadni mernék, ha valamelly elméncznek eszébe jutna, 
megtréfálni a világot, s a papok abbeli zsarnoksága 
ellen kezdene lármázni, miszerint az embereket két 
lábon járni kényszerítik: bizonyára találna hívőkre, 
kik azért utána mondanák : ,Le a papokkal !' — Yagy 
nem láttuk-e ; hogy épen azok, kik nem rég is arra 
unszolták a pápát, hogy rendes sereget tartson, 
most elszörnyüködnek, mivel a pápa fegyverrel csi-
tította le a lázadókat Perugiában, és e fegyverek el-
sülvén, öldöklést tőnek a tömegben! A jó lelkek bi-
zonyosan azt hitték, hogy a pápai katonák csak 
azért tartatnak, hogy ne verekedjenek, puskáikkal 
kacsázni járjanak, az ágyukkal meg felhő ellen dö-
rögjenek ! 

De ime itt egy más taktika. Azok, kik hüledez-
tek ama hir hallatára, hogy a pápa a n y a g i fegyve-
reket használ birtoka- s jogainak védelmére : ismét 
neki gyürköztek, annak bebizonyítására, hogyr s ze l -
l e m i fegyverekkel sem szabad azokat oltalmazni. 
,A mulandót s z e l l e m i fegyverrel oltalmazni : nagy 
Isten! milly zűrzavar; milly megszentségtelenitése 
ez a vallásnak ; milly profanatio, stb.' 

A szomorújáték á t , meg át van szőve bohózati 
vonásokkal. Ha a sz. szék anyagi fegyverrel védi 
magát, zörögnek , és azt mondják : ,az ő hivatása, a 
szellemiek kezelése'; ha pedig ezekhez folyamodik, 
ismét elkezdődik a lárma, hogy visszaél velők: hol-
ott csak önvédelmére, s annak, a mi övé, oltalma-
zására használja. Elvégre tehát, ha a pápa csak-
ugyan nem engedi meg, hogy végkép meglopják, 
soha sem lesz igaza. 0 az egyedüli, ki, mig más fo-
kost hordhat a zsebmetszők ellen, habár fejedelem 
is, nem birhat sem ágyú-, sem puska-, sem szurony-
nyal : kiigtatásai pedig érvénytelenek, és eltiltvák. 

Ezt előre lehetett látni. Csak azon kételkedünk 
kissé, hogy valljon nőhet-e e n n y i r e a dőrék serege ; 
melly szünet nélkül kiáltozza : ,a mulandót nem sza-
bad szellemi fegyverrel védeni.' Illy körülmények 
közt, habár a közérzék módfölött beteges, a ,Civilta 
Cattolica' egyik (243.) füzete után, némellyeket 
megjegyzünk az ész egyszerű, mesterkéletlen érvei-
ből *). A vád kettős: szavaink is két részre oszla-
nak. Valljon olly nagybün-e, szellemiekkel védeni a 
mulandót, az anyagit? Másodszor: valljon mulandót 
védelmez-e a pápa, jelen ügyben szellemi fegyve-
rekkel is harczolván ? 

I. 
S z a b a d - e s z e l l e m i l e g , e r k ö l c s i f e g y v e -

r e k k e l v é d e n i az a n y a g i t ? 
Ha szellemi fegyverekkel nem szabad az anya-

git védeni, következik, hogy az anyagi sem véd-
heti a szellemit. 

Ugy van ; épen azért kiáltozzák, hogy az egy-
ház vesse el magától a világi, mulandó dolgokat. De 
liova jutunk illy tételekkel? A katholikusnak illy-
képen tiltva van a kulcsot ráfordítani a zárra, a szen-
tély elzárása végett, hol a szentség őriztetik. Ha a 
hithirdetőt pocsolyába mártják, mert a legszellemibb 
igazságot hirdeti, őt védelmezni, megmenteni, szinte 
nem lesz szabad: de nem is engedhető meg, árok-
kal keríteni a temetőt, hol a kegyelet az elhaltak 
nyugalma iránti gondoskodást igényli Mert hi-
szen a kulcs, a hithirdetőt védő karok, az árok, mind 
a n y a g i dolgok. 

Valóban, a szentségtartó, a missionarius, a 
holtak tetemei, mind merő anyagi dolgok. De valljon az 
emberi érdekeknek tnellyike, minő gondolat, cselek-
vény, tárgy, annyira önálló, hogy ne érintkezzék 
ama két alkatrészszel, mellyből az ember áll? Ha 
ezek egybeköttetése, az ember lényegéhez tartozik: 

*) S ekkép a felelettel megelőzve bennünket, csaknem 
fölöslegessé teszi e czikk az azon állitásra adandó választ, hogy : 
„a ki világi dolgokba a vallást bele akarja vonni, az még sokkal 
erősebb megfeddést érdemelne, mint a melly puszta gúnyban 
áll" ; melly állítás alaptalanságának kimutatását ,az olasz kér-
dést'-t tárgyaló czikkek valamellyikére tartottuk fön. S z e r k. 
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nyilvánossá válik, miszerint illy jellemii lesz egész 
életbeli ténykedése. És igy valamint nem képzel-
hető , hogy az ember védhesse magát anyagilag, a 
nélkül, hogy az ész kormányozza, s az akarat moz-
gassa védelménél : ugy lehetetlen, hogy szellemileg 
is ténykedhessék, a test és ész, mint föntartó eszkö-
zök segédkedése nélkül. 

Hasonlatunkat azonban ekkép ferdítik el. ,Hogy 
a szellemit anyagival védjük, ez megengedhető ; 
mivel az természetes, hogy a nemtelen anyag a szel-
leminek , mi legnemesebb, szolgáljon. Ez nem pro-
fanatio. De hogy a mulandó anyag szolgálatába sü-
lyeztessenek a szellemi fegy verek ; hogy a seraphok 
által a menny oltárain meggyújtott villámok arra 
használtassanak, hogy a pápa néhány göröngyét 
megvédjék: ez az, a mit nem bir elviselni a vallásos 
ember ; ez lealacsonyitása a szellemnek ; ekkor lesz 
az, az anyag eszközévé.' 

Tehát az profanatio, ha az anyagot védjük a 
szellemivel? Miképen történhetik mégis, hogy azok, 
kik illyetén leczkéket adnak, az életben az általuk 
definiált profanatiót minden nyomon elkövetik? Mit 
is tesz egyebet, a ki pört kezd, a ki örökségéhez 
akar jutni, s meg akarja kapni azt, a mi övé, pél-
dául valamelly dűlőt, szilvást, vagy néhány forin-
tot; mihez folyamodik? Tudja mindenki: a j o g -
h o z . Igen, az isteni igazság legszellemibb szülemé-
nyéhez, az örök akarat ama szent és titokteljes ha-
talmához, melly mindnyájunk fölött kiárasztja su-
garait , mint legfelsőbb Esz. Ez BiZ ? â mivel te is, 
olvasóm! élnél, mihelyt néhány száz forintodat, 
mellyet eltulajdonítottak tőled, visszakövetelnéd. 
Ha nem használ a j og , előveszed a szellemi köte-
lékek legszentebbjét, az esküt. És ha ezek után is 
a gonosz biró, vagy hatalmas ellened gátolni fog a 
jogoddal élhetésben, az isteni igazság elé idézed őt, 
és bevárod annak bosszúját. Már most szeretnők tudni, 
miképen lehetséges, hogy midőn pénztárczád (mi 
csakugyan anyagi dolog, és talán több krajczár van 
benne, mint két-forintos,) ügyében elővétetnek a jo-
gok, a s z e l l e m i fenyegetések, ez nem profanatio: 
hanem igen is az, ha illyesmit Krisztus helynöke 
tesz; ha az isteni igazság villámait hívja le a végre, 
hogy az egész kereszténység magas érdekeit meg-
védje. Igazán rájok illik: ,nesciunt, quid faciunt.' A 
kik igy beszélnek, azok nem gondolják meg, mit 
beszélnek, vagy legalább nem értik. 

Ne gondold, kegyes olvasó ! hogy tagadjuk a 
jogot, mellynél fogva te csekély tartalmú tárczádat 
az isteni igazság karjával is megvéded. Csak azért 

hoztuk fel, hogy kézzelfoghatóvá legyen a fónebbí 
okoskodás semmisége, s ama fontosság, mellyel ama 
két (anyagi és szellemi) dolog együttléte bir, mel-
lyet elrontani törekesznek. Midőn ők a jog szentsé-
gére hivatkoznak, s az isteni igazság karját segítsé-
gül hívják, méltán azon hitben vannak, hogy a köz -
r e n d föntartásaért, mellyhez csatolvák az ő jogaik 
is, küzdenek; és hogy ezek megsértésével, amazon is 
seb ejtetik, hogy az szinte legázoltatik. Vegyétek el az 
emberi társaságtól eme rend eszméjét : s az anyagi és 
szellemi élet közti összeköttetés azonnal felbomlik, a 
régen fékezett indulatok kitörnek, s az ellentét egé-
szen más jellemet ölt. Tegyük föl az esetet, hogy a 
perlekedők egyike megőrült, az tudnillik, a ki zse-
belt: a másik azért nem szűnik visszakövetelni azt, 
a mi övé ; mint nem hagyná a magáét akkor is, ha 
azt valamelly éhes kutya, vagy garázda kandúr kap-
ta volna el tőle. De a kizsebelt szivében találandasz-e 
olly érzelmeket, minők az ellentétet az erkölcsi vi-
lág magasságaiba emelik? Oh! a jelenet egészen meg-
változott: mert az anyag birodalmába sikamlottunk 
le; s itt minden szellemi eszköz használata nemcsak 
hívságos, és lealacsonyító lenne, hanem merőben 
nevetséges. Ki is hivatkoznék jogra, ha a szájadba 
viendő falatot kezedből egy kutya, macska, vagy 
valamelly tébolyodott kiragadná? 

Nyilvánvaló tehát, hogy a ki panaszkodik , és 
k o r h o l j a a s z e n t a t y á t , mint mondja Parisis, 
m e r t t i s z t á n v i l á g i é r d e k e k m i a t t , a va l -
l á s n e v é b e n a l e l k i s m e r e t e k h e z f o l y a -
m o d i k J), az vagy nem érti, mit beszél, vagy örök-
re le kell mondania azon előnyről, hogy egyes sze-
mélyek, népek, fejedelmek anyagi érdekeinek meg-
védésében, a jog szent hatalmára hivatkozzék. 

De hiszen akkor az ur Isten maga is egyforma 
,bünös'-sé lesz a pápával 0 , ki végtelen bölcseségé-
vel megkülönbözteti a teremtett dolgok egymás közti 
viszonyát, ugy látja a dolgokat, hogy minden, ami 
teremtetett, némi részben az általa megállapított 
rendre vonatkozik; s valljon a rend, mint illyen, nem 
szellemi-e? Innen van, hogy az Isten szintén hasz-
nálja az anyagiak megvédésében a szellemit; mint 
viszont a szellem eszközeül is az anyagit. A nyelvet, 
hogy megvilágosítsa az elmét, a vizet, hogy ujjá 
szülje az embert, a szent olajokat, hogy erősítse, a 
kenyeret, hogy táplálja, a szertartásokat, hogy őt 
jámborságra hangolja, hogy üdvre vezérelje ; s ez-
zel az egész természetet a kegyelem szolgájává teszi : 

L. ,Lettera di mons. Parisis a M. Thouvenel. Roma, 
I860.' p. 8. 
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magasztositva, istenitve némileg az elsőt, hogymuló 
eszköze legyen a másiknak. Innen származik azután 
ama nagyság, nemesség, hatalom, mellyet mi a ke-
r e s z t é n y mive l t ség nevezete alatt bámulunk ott, 
ahol uralkodik, vagy legalább befolyásának némi ré-
szét megtartotta a régi keresztény szellem. E mivelt-
ség fénye, intézményeinek magasztossága, a kéz és 
értelem ama nagysága, mellyek a barbár népeket ál-
mélkodásra ragadták, a keresztény szellem őrfényei 
az anyagi világban. Ha elveszszük a hit sugarait, 
scepticismusba sülyednek az értelmek; ha elveszszük 
a keresztről sugalt önfeláldozást, csakhamar egois-
mus szállja meg a kedélyeket; melly után szolga-
ság, és despotismus következnek. Törüljük el az ön-
kény tes szegénységet : és érdekhajhászat lesz az 
egyedüli életczél. Fonnyadjon el a ker. szűz lilioma: 
s eltűnik közülünk a szerénység, a szégyenérzet bü-
bája. Mindenütt a szellem látszik ki az anyagon át; 
s ezen egybeköttetés őrzi meg a szellemet. Az egész 
látható mindenség egyetemes törvénye az, hogy a 
szellem és anyag egymást segítsék, gyámolitsák. Es 
eme legfőbb törvény alól akarnátok kivonni az is-
teni tényleges intézmények elsejét ; megtiltva a pá-
pának, hogy jogait és birtokát szellemileg is védje? 

De illy körülmények közt ragadjátok ki az Is-
ten kezéből a villámokat is: ha az Isten parancsol, 
fenyeget, és büntet, maradjon karjának szellemi ha-
talmánál; még ha valaki visszaél is az anyaggal, 
melly az apostol szerint ,nyög.' Es miért? mivel a 
b ü n által profanálva, megfertőztetve érzi magát. És 
a bűnök gyöke ismét hol van? a kívánságokban; 
mellyek tárgya valamelly érzéki jó íme minő szoros 
a közlekedés mindenütt! Ha már most az anyagi 
rendetlenség nem lenne szellemi villámmal bünte-
tendő : az isteni igazság bátran szellemi tétlenségbe 
utasittathatik vissza, oda, hova Epicur a maga iste-
neit internálta; mivel a földön elfogyott tere, hol az 
érvényesíttethetnék. 

Talán itt is ellenvetik majd : ,Jó, jó ; csakhogy 
ekképen a szellemi fegyverek a clerus fösvénysége-, 
és gőgjének lesznek eszközeivé.' Barátim! illyformán 
az utas, ha oda nem nyújtja holmiját a rablónak, sőt 
magát talán még védeni is meri, szinte fösvénység-
ről lenne vádolható ; s igy a zsivány jogot nyerne a 
kereskedő tárczájára, a betyár a csárdában pihenő 
gulyára. 

A másik részben meg fogjuk látni, valljon fös-
vénység, vagy igazság-e, gőg-e, vagy kötelesség 
sugalja a pápa eljárását. Mindenesetre először törté-
nik, hogy a gőg és fösvénység mindent elveszt, mi-

dőn engedve valamit, megmenthetné birtoka egy ré-
szét. Egyébiránt most csak azt akartuk bebizonyí-
tani, hogy szabad, szellemi fegyverrel védelmezni 
az anyagit. — Idevágólag tanit sz. Tamás is, midőn 
mondja: ,vagy azt kell állítani, hogy a lopás nem 
halálos bün, vagy megengedni az egyháznak, hogy 
azt, a ki lopott, büntethesse, kiigtathassa.' („In da-
mnificando aliquem corporaliter, vel in rebus tem-
poralibus aliquis mortaliter peccat, et contra cari-
tatem facit; ideo pro damno temporali illato Ecclesia 
aliquem excommunicare potest." S. Thomas in Summ. 
Theol. P. HI.) 

Végezzük be : a ki nem akarja a szellemiek be-
avatkozását az anyagiakba, az nem tudja, mi a vi-
lág, és hogy minő a két, Istentől egybekötött alkat-
rész egymás közti viszonya. Az nem érti az Isten 
földi ténykedését; s nem tudja, mit csinál, midőn 
egyrészt maga számára igénybeveszi az igazságot és 
jogot, más részt pedig azt eltagadja. Draxler János. 

Eszmevázlatok a gyóntatás körül. 
ív. 

A gyóntatás tüzetes idejének elmulta, mit sem 
von le, ugy hiszem, e körülményes leirást és ^mé-
lyebb megfejtést igénylő czikksorozat érdekéből. E 
meggyőződés füzeti odább velem a gyóntatás kö-
rüli ,eszmék' lánczolatát 2). 

A ,lelkész', ,lelki-atya', ,lelki-orvos' nevet, és az 
ezzel járó tiszteletet, talán sehol sem érdemlik meg 
i n k á b b az illetők, mint a g y ó n t a t á s n á l . Lelki 
betegekkel van ott a lelkésznek dolga. Nem szólok 
itt a minden néven nevezendő orvosok legfőbb tulaj-
_____—___. * 

' ) Megfizethetlen, drága perczet vészit a költő, ha 
pengetésre kész lan t já t , szivének felhangolt húrjait érintet-
lenül hagyja : ugy vagyunk miis, a z i h l e t t s é g ó r á i v a l t 
Jobbat sem tehetünk, mint ha àz ámitás, tévútra vezetés ve-
szélye ellen magunkat ó v j u k , a z é l e t i s k o l á j á b a n egy-
mást oktatjuk, buzdítjuk : ,non vanitatis, neque procurandae 
voluptatis, sed animas per n o s , et a l i o s quam pl.urimas 
Deolucrandi , Eiusque Regni pro posse, et bona voluntäte 
dilatandi, et pro b o n o e t i a m c o m m u n i aliquid audendi 
et laborandi causa.... ' A tulságig vitt szerénység és hallga-
tagság nem lehet ment az ,affectálás' szennyétől. Nagyon jól 
ismerem ez , önnyugtatásra használt mondatot is : ,Melius est 
bene latere , quam male eminere.' Allhat az, a kiről, és a hol : 
csak ne kelljen azután miatta pirulnunk , ha hallandjuk : "„sed 
habeo adversus te pauca." (Titk. jel. 2, 20.) 

2) A gyóntatásra különben jó mindig késznek lenni. 
Hivataloskodásunkban ez az egyetlen ,functio', mellyre tu-
lajdonképen nincs szorosan meghatározott idő. ,Voluntas in 
hac re semper, et unicuique adimplenda est.' 
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donáról, a ,compassio'-ról ; nem, ama sajátságos, 
mindenkit megnyerő, s kielégítő fogadni tudás- és 
atyai bánásmódról, melly az orvoslást igénylő ba-
jok őszinte, s bizalomteljes közlését, s azok rendsze-
res és könnyű gyógyithatását szokta eredményezni. 
Ha szabad még e nehéz, és nagy terjedelmű tárgy-
ban egyet-mást szólanom : csak még azon egy , so-
kaknál nehézséget szülő, s a gyóntatónál, mint nem 
csupán lelki orvos-, de egyszersmind i t é l e t h o z ó 
b í r ó n á l (causarum Spiritualium Cognitor) szük-
ségkép megkívántató tulajdonságra, a ,m é g i s mé-
rés ' - és , i t é l e t h o z á s r a' szorítkozom. Tapasztalás 
dolga különben az egész. Ki ,orando et laborando' 
keresi, előbb-utóbb feltalálja a ,dolog nyitját' J) , s 
a nehézség ijesztő akadályain tul teszi magát. Az 
imádva kért segély és fensőbb támogatás, kézzel-
foghatóbban talán sehol sem érezhetőbb, mint a szent 
törekvésű dolgok jó szándékú megbányásánál. 

Csak a megismerés (cognitio) után hozhatni Íté-
letet. A lelki beteg üterének első tapintása, a va l -
ló m á s kinyerése. A tökéletes, teljes vallomás, aka-
dálytalanul vezet a czélhoz, és a felüdülést teteme-
sen elősegíti. A bizalmatlan, vagy épen tökéletlen 
vallomásnak kiegészítője, a t u d a k o l á s . És ez, a 
fő^positio : mihez nagy vigyázat, a kevés látott-, 
és hallottakból szedett combinatio, emberismeret, 
és bölcs tapintat szükséges. A helytelen, össze-
vissza való kérdezősködés, csak gyötri avezeklőt, és 
az összehordott bűnök zavarának egész tömkelegét 
idézi elő: miből annyit tudhatni csupán, hogy sok 
mindenfélét elkövetett a bűnbánó; mi a r ö g t ö n i 
itélethozás kötelmére nehezitőleg hat. A lelki beteg 
állapotának illyetén megismerése, csak,per ambages' 
vezetheti orvoslóját hivatalos eljárásában; és előáll-
hat a szomoritó eset: a bajnak félreismerése, s az 
egészséges tagnak amputatioja. Mennyivel nagyobb 
a felelősség, ha a lelki ügyeket, az üdv dolgait dönti 
veszélybe a tudatlanság! Midőn valaki nem annyi-

J) Mire, nem épenséggel az előhaladott kor, és a köny-
nyed eljárás éveinek nagy száma ; hanem a mindent figyelem-, 
és elmélkedésre méltató akarat és buzgóság is szokta az em-
bert vezetni. ,Non quam diu, sed quam b e n e viximus et 
munia nostra explevimus ' A tétlenség korától a bölcsek 
sem várnak sokat: sőt rosszalják azt. ,Nihil turpius est, quam 
grandis natu senex, qui nullum aliud habet argumentum, quo 
se probet diu vixisse, p r a e t e r a e t a t e m ' . (Seneca ad Se-
renum, de Tranquillitate animi. Libr. I. Cap. III.) Ennél , a 
zsoltárnok is többnek tart ja a fiatal, de istenfélelmes ember 
korát , midőn mondja: „Super senes intellexi: quia mandata 
Tua quaesivi." (Zsolt. 118.). Illyenekről mondja az irás : „Con-
summates in brevi, explevit tempóra multa." (Bölcs. 4, 13.) 

ra betegségének, mint inkább helytelen gyógyítá-
sának lesz áldozatává. 

Az elhibázás tehát két fő esetben történhetik 
leginkább: a bajnak félreismerésében, vagy az elta-
láltnak helytelen gyógyításában (a nem eléggé hat-
hatós szerek rendelésében) : mi a nyavalya elhara-
pódzását sietteti, s könnyen halált okoz. 

A lelki beteg állapota, életneme, kora s hajlama 
szerint különféle symptomákban jelentkezik. A megis-
merésnél legnagyobb figyelmet igényel a főbűnök-, 
és törzs-vétségeknek (forrásoknak) kipuhatolása. A 
lelkésznek a ,confessarius-practicus'-ból ismernie kell 
a fő bűnök következményeit; mellyeket, amannak 
elhallgatása-, vagy feledésével szokás rendesen be-
vallani; mit azonban, az apró vétségek gyökeivel 
eléggé ismerősnek könnyű kitalálni. Arra szükség 
azután az egész eljárást alapitni; erre a vezeklőt is 
k ü l ö n ö s e n figyelmeztetni ; a gyógy- és óvszerek 
minden erejével annak elnyomására törekedni. Ha 
kiirtani sikerült a vétkek gyökereit: önmagukban 
megsemmisülnek a bűnök sarjai is. És ez, a s i k e -
r e s és a l a p o s lelki orvoslásnak az eszméje. 

Nagyban könnyíti a lelkész tájékozását a tuda-
lom: mióta sinylik betege a lelki bajokban (mikor 
végezte utolszor gyónását)? A gyóntatásnál ez az 
e l s ő k é r d é s , hahogy az, emlitetlenül hagyatnék. 
R é g t ő l nem végezte valaki gyónását? Rögtön té-
tessék neki e m á s o d i k k é r d é s : valljon jól em-
lékszik-e még utolsó gyónására? Nincs-e vallatlan, 
magában rejtegetett bűne; nem hagyott, vagy fe-
lejtett-e ki valamit bűneiből utolsó gyónásánál? (A 
jámborabbaknál elégséges ez egy kérdés is : j ó l vé-
gezte-e utolsó gyónását?) Ezt követheti a harmadik 
próbakérdés: jobbult-e valamiben azóta? s ha nem, 
előbbi gyónása dispositio-jának megismerése végett 
tegyen még egy kérdést: volt-e e r ő s javulási szán-
déka, igazi, szivélyes bánatja? — Ez e l ő z m é n y e k 
az önvizsgálat és vallomás hiányait is szokták fe-
dezni , de az orvoslás megkezdéséhez is alkalmat 
nyújtanak. A ritkán gyónók a legnehezebben gyón-
nak; vétkeiknek sem számát, sem a félbenhagyás és 
ismétlés idejét nem tudják; és még nagyobb vét-
keikre sem emlékeznek jól vissza: főleg ha emberi 
tekintet, félelem, és a szokás vonzereje, vagy épen 
talán csak a v é l e t l e n s é g hozza őket néha az élet-
ben a gyónószékhez. Illyeneknél a hithidegség, val-
lástalanság szomorú következményeinek rövid (ar-
gumento ad hominem-szerü) fejtegetése, s az élet for-
rásáhozi térítés, a többszöri gyónás és áldozás gya-
korlatának hév ajánlata,képezze az orvoslás főpont-
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ját. A bánásmód hasonló nemét igénylik az évenkint 
csak egyszer gyónni szokottak ; kivált ha ez szülné 
a nehézségeket, a darabos, és sok tekintetben hiá-
nyos bünlajstrom szerkesztését: miből eligazodni sem 
a gyónó, sem a gyóntató nem képes 1). Ezeknek 
egész határozottsággal lehet a gyógyszereket meg-
rendelni, illy formán: ,Édes lelkem, vagy barátom! 
járjon többször gyónni ; főleg valahányszor magát va-
lamelly nagyobb bűnnel terhelve érzi. Egy év igen 
hosszú, gyarló emberi elménkkel nem vagyunk képe-
sek vétkeink mindegyikére, ha csak ritkán számo-
lunk rólok, visszaemlékezni. Azért lesz olly hiányos, 
nehéz és kellemetlen dologgá a gyónás; és a töké-
letlen munkának sikere sem lehet nagy. S milly vét-
kes elbizakodásramutat, ha Teremtője ellen százszor 
és ezerszer vét valaki, s olly ritkán akar vele ki-
békülni; ha őt csak egyszer egy évben veszi magá-
hoz, k i a szeretet szentségében, oltárainkon éjjel-nap-
paljelen van, hiv, és várakozik ránk Legutolsó ba-
rátunkat sem fosztjuk meg a tisztelet és látogatás örö-
meitől ; sőt néha egy hétben is többször bekoczogta-
tunk szobájába: és Jézust, a mi legjobb,leghűbb ba-
rátunkat, Istenünket, Megváltónkat egész évben csak 
egyszeri fölkeresésre tudnók méltatni?.. Ez okozza a 
bűnök halmazát, gyakori vétkezés könnyüségét, s a 
rosszra valónagy, csaknem ellenállhatlan hajlamot, az 
áldástalan munkálatot: mert nincs velünk, a ki támo-
gasson, óvjon, vezéreljen, a rossztól visszatartson, és 
a jóban erősitsen. Azért, ha éldelni akarja a törede-
lem malasztjait : járjon többször gyónni.' — A gyónó-
székben főleg, a tudatlanok tanítása-, a bűnösök térí-
tése-, és a megfélemlett nagy vétkesek vigasztalására 
soha se sajnáljuk a szót. A bűnös lélek megmentésére 
szentelt beszédeink , javaslataink érdem s jutalom 
nélkül nem maradandnak. Siessünk a megmentés pil-
lanatát felhasználni 2). 

]) Nagyon óvatosnak szükséges a lelkésznek, a kihall-
gatásnál rögtönözött kérdéseket és tanításokat illetőleg lenni. 
Sokan nem azért mennek gyónni, hogy bűneik salakjából 
tisztuljanak, s az erény ösvényére visszatérjenek: hanem 
hogy a gyóntató mondatait kritizálják, s a gyónástól másokat 
is elidegenitsenek 

2) Ne engedjük, hogy valaki „in perditae vitae lubri-
cum Iaxis habenis praeceps ruat, et in salutis desperationem 
incidat Boni confessarii, cum ad se huiusmodi peccatores 
confluunt, benigne hos accipiunt et (quasi capta praeda) 
exultant; perpendentes sibi sortem contigisse, animam de 
manibus daemonis eripere. Sciunt, hoc Sacramentum pro-
prie non pro iustis fuisse constitutum, sed pro peccatoribus ; 
etenim veniales culpae, ut remittantur, non indigent sacra-
mentali absolutione, cum multis aliis modis deleri possint; 
sciunt quoque Christum protestatum fuisse his verbis : „Non 

A tanítás hosszaságát, vagy rövidségét külön-
ben a gyónók száma határozza meg *). Gondunk le-
gyen, hogy az egyesek kihallgatása idejének szembe-
ötlő aránytalansága, ne adjon okot a gyanus-
kodásra. Tróczonfalvi. 

Elet és halál. 
i n . 

Egység az élők és holtak közt. 

Ama szent és magasztos igazságoknak, mellye-
ket eddig- fölhoztam, rendithetlen alapja azon hitága-
zata a ker. kath. egyháznak, melly hitvallásában e 
szavakban kifejtve foglaltatik: „hiszem a szentek 
egyességét". E kifejezés alatt ,szentek', szoros érte-
lemben , és közönségesen azok értetnek, kik földi 

enim veni vocare iustos, sed peccatores" (Mar. 2, 17.). Pro-
pterea confessarius charitatis viscera induens , quo magis ani-
mas peccatorum multitudine et atrocitate coinquinatas repe-
riat, eo magis, ut Deo ipsas lucrifaciat, maiore charitate eas 
amplectitur, eisque e coeno peccatorum surgendi adiutricem 
suam dexteram his et similibus verbis porrigit (mit, mint a 
maga nemében ritka, lelkes, és öntudatra ébresztő intést, pél-
dánykép közleni jónak , méltónak tartottam): ,Fili mi ! consi-
derasne vitám damnati, quam duxisti? Percipisne malum, 
quod operatus es ? Quid tibi mali fecit unquam Deus tuus, 
quem tu ita perdite contempsisti? Si Jesu Christo nullus 
tam fuisset tibi inimicitior, potuisses cum illo te gerere peio-
rem? Sed, quaeso, animadverte , quis sit hie Jesus. Hic est 
ille, qui cum esset Deus, nullius egens, factus est homo pro-
pter te ; voluit mori in cruce, ut te de inferno redimeret. Ah 
Uli! si interim mortuus esses, si in hac nocte, quo iturus 
fuisses ? ubi nunc esses ? Esses in aeterno igne inferni. Quid 
de te factum erit , si vitam hactenus ductam pergas in poste-
rura vivere ? Poteris sie salvari ? Expergiscere , et vide, quod 
nisi mores in melius mutes, iam es damnatus. Quid boni ex tot 
peccatis tibi collegisti ? Nonne considéras, quod duplicem 
infernum tibi paras, unum hic angoris et miseriae, alterum 
illic poenarum ? Age fili ! averte a malo , desine peccare , et 
te totum in Dei brachia, quae ad te suseipiendum sunt ex-
tensa, committe; sufficit, quantum ei peccasti. Ego totis viri-
bus, et toto corde te adiuvare volo ; veni ad me semper ac 
tibi lubet : quoniam invenies patrem, qui te benigne suseipiet. 
En firmiter nunc statue, te sanctum velle efíici. Per te stat ; 
Deus enim semper paratus est , et propterea tibi hoc tempus 
impertitus est, ut avertas a malo, et facias bonum. Oh quam 
bonum est, amicum habere Deum!' S. Franciscus Sales, ut 
Deo alliceret peccatores, potissimum curabat, ut ipsi eo-
gnoscerent pacem , qua fruuntur illi, qui Deo adhaerent, et 
vitam infelicem, quam ducit, qui a Deo alienus est." (S. Alphons. 
de Ligorio. Libr. III. Tract. XXI. Punct. I. Nr. 3.) 

*) Csak ne kizárólag, egyedül ez ! Mit is használ kielé-
gítetlenül , orvosolatlanul bocsátani el egy egész sereget ; a 
helyett, hogy legalább néhányat gyökeresen meggyógyitott 
volna az orvos ? S z e r k . 



pályájokat az Ur törvényeinek hü megtartásában, a 
hit, remény, szeretet, és ker. erkölcsök állhatatos 
gyakorlásában futván le, életöket az Ur kegyelmé-
ben fejezték be, s a dicsőültek sorában fénylenek 
mennyek országában, hol dicsőségben uralkodnak 
mind örökön örökké. Tágasb értelemben pedig ,szen-
tek'-nek neveztetnek az élő hivek is; mennyiben az 
élet szentségére hivatvák, és „Istennek akarata, hogy 
szentek legyenek" De még azok is szenteknek 
neveztetnek, kik a tisztitó-helyen várják szabadulá-
suk boldog pillanatát; reményök levén, hogy mi-
után az Isten kegyelmében ugyan, de mégis cseké-
lyebb vétkekkel terhelve költöztek át a halál tarto-
mányába, ott a bűnök minden szennyétől megtisz-
tulva, egykor a dicsőültek boldogságában ők is részt 
veendenek a mennyek országában. 

Ezeknél fogva a ker. kath. anyaszentegyháznak 
közös és állandó hite az, hogy a nevezett három ren-
dű szentek közt olly egyesség létezik, melly szerint 
egy titkos testbe összefoglalva levén a szeretet jó-
cselekedetei által, minők a sz. mise-áldozat, imádság, 
böjtölés, alamizsnálkodás stb., egymásnak akkép 
használhatnak, mint az emberi test külön tagjai, 
mellyek azonegy testnek levén kiegészítő részei, 
egymás fogyatkozásait, hiányait kellően pótolják ; 
azon különbséggel, hogy miután a szentek egyes-
sége nem a halandó test tagjai, hanem a halhatatlan 
lelkek közt van, ez a halál berontásával sem szűnik 
meg, hanem fenmarad a siron tul is, működik a ha-
lál tartományában is, sőt itt erősödik meg elenyész-
hetlenül; a szeretet levén az egyesség központja. Az 
élő hivek közti egyesség nagy mértékben, és dicsőén 
volt tapasztalható már a kereszténység kezdetében; 
midőn a keresztények a szeretet által annyira egye-
sültek, hogy nem csak sziv- és lélekben valának 
egyek, de anyagi javaikat is közösen használták 2): 
egymásért pedig áldozván és imádkozván, a szentek 
kötelességeit hiven teljesiték. Az élők és megholtak 
közötti egyességet is hitték, és hitüket az által is 
nyilvánították, hogy a dicsőült szenteket tisztelték, 
és Isten előtti közbenjárásukért bizodalmasan ese-
deztek; a tisztitó-helyen szenvedők szabadulásáért 
pedig áldoztak és imádkoztak : meg levén győződve, 
hogy ezek is esedezni fognak egykor érettök, mint 
megdicsőítettek az Ur színe előtt. 

A ,szentek ezen egyességét' hitték az ó-testa-
mentomi zsidók is, és hitöket tettleg is bebizonyítot-
ták. Tisztelték a siron tul is Ábrahám, Izsák, Jákob, 

O I. Thess. 4 , 3 . — ») Apóst. csel. 4 , 34. 35, 

Mózses, Tóbiás, Jób, és több szent életű patriarchák 
és próféták dicső emlékét, és a szükség idején hat-
hatós pártfogásukért hozzájok folyamodtak, és azUr 
által, ki szenteiben is dicsőíttetik, azok közbenjárá-
sára megvigasztaltattak: az irások bizonyitásakénty 

meghallgatván az Ur az élőkért bemutatott könyörgé-
seiket 1). Áldoztak ők a megholtak lelkeiért; meg lé-
vén győződve, hogy : „szent és üdvös dolog, a meghol-
takért imádkozni", s áldozatot mutatni be, hogy bű-
neiktől feloldoztassanak, és ideiglenes szenvedéseik 
megkönnyittessenek, megrövidíttessenek ; mint csele-
kedett Júdás Makkabeus, a zsidók egyikdicső vezére: 
ki megemlékezvén a harczban elvérzett honfitársai-
ról, áldozatot mutattatott be érettök a jerusalemi 
templomban 2). Segítségül hivták ők a szenteket is 
a szükség idején ; kiknek emlékét állandó tisztelet-
ben tartották : meg levén győződve, hogy ha Elizeus 
prófétának lelketlen tetemei is megelevenítettek egy 
megholtat puszta illetés által 3); ha az apostolok 
idejében is Pál keszkenője 4), vagy Péter árnyéka 5) 
csudás gyógyításokat eszközöltek a mindenható Is-
ten hatalma által: ki kételkedhetik benne, hogy jót 
ád most is az irgalmas Isten az élőknek, a dicsőült 
szentek esedezése-, és közbenjárására? És ha szabad, 
sőt jó, dicséretes és üdvös, az élők imáiba magunkat 
itt e földön ajánlani; ha ezt szoktuk is gyakorolni, 
azon hitben lévén, hogy az Ur meghallgatja jámbor 
szolgáinak imáit és esedezéseit már ez életben: nem 
biztosabban ajánljuk-e magunkat azok közbenjárá-
sára az Ur szine előtt, kik megdicsőítve állnak szent 
trónja előtt, és mint kedvelt hü szolgák, udvarol-
nak neki örökös hűséggel? S nem biztosabban re-
mélhetjük-e, hogy közbenjárásukra megnyerendjük, 
miket érdemeik által megnyerni óhajtunk; a Krisz-
tus Jézus végetlen érdeme tevén azokat gyümölcsö-
zővé, kinek érdemeiben központosulnak az élők és 
holtak minden érdemei? 

A szentek egyességének ekkénti kifejtése után, 
méltán kérdezhetjük : mi lehet az oka, hogy sokan, 
igen sokan vannak, kik a ker. katb. anyaszentegy-
ház ama hitágazatára, mellyet a ,szentek egyességé-
ben ' fejez ki, keveset adnak, azt elmélkedésük tár-
gyává nem teszik, és a szeretet azon tetteinek gya-
korlatától, mellyek a ,szentek egyességére' tartoz-
nak, és ezt föntartják, idegenkednek? Valljuk meg 
őszintén az igazat: oka ezeknek a hitczikkekbeni 
járatlanság és tudatlanság; a jövendő élet iránti kö-
zönyösség: minek alapja a hitetlenség, és a jéghideg 

Jób 12, 12. — 2) II. Makkab. 12, 13. — 3) IV. Kir. 
13, 21. — 4) Apóst. csel. 19, 12. — 5) Apóst. csel. 5 , 15. 



szeretetlenség, mellyek az értelmet és szivet az elfo-
gultságig elárasztván, a felebaráti szeretet minden 
jó érzelmeit elfojtják és megdermesztik. 

Óvjon meg ezektől mindnyájunkat az irgalmas 
Isten; elevenítse föl keblünkben az igaz, és tettek-
ben is kitűnő szeretet tüzét ; tegye élővé, fogana-
tossá, és gyakorlottá köztünk a szentek egyességét: 
bogy mindenki meggyőződve vallhassa az apostoli 
hitvallásban az élők és holtak közötti, és a szerete-
ten alapult egyességet, ezen szavakban: „hiszem a 
szentek egyességét." Vezerle Gáspár. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
OLASZORSZÁG. Romából, maj. 25-dikeig terjedő tu-

dósítások nyomán, egyedül a népnek ő szentsége iránti foly-
tonos , és mindig növekvő ragaszkodása felől Írhatni : mellyet 
egy, az excommunieatioval közhelyen gúnyt űzött egyénnek 
rögtöni kimúlása is élénkit; jóllehet a hitetlen sajtó Parisban 
s egyebütt, ez eseményből istenkáromló gúnyt űz. De mi is 
volna még szent előtte ? Még a , Journal des Débats' is, melly 
szinte a kormány zsoldjába állott, azt kérdi a ,Siècle'-ével ve-
télkedő szemtelenségében, hogy mi szükség akkor Romát se-
regekkel védeni, ha Isten csudákkal küzd mellette ? „S ha 
már a Gondviselés, nyilait készíti, miért nem sujt inkább bi-
zonyos ,istenteleneket', kik az egész világban ismeretesek, és 
kiknek halála egészen más eredményt idézne az egyház ügyei-
ben elő, mint e közsorsu gunyolódóé ?" A bölcseségében ára-
dozó lap bizonyosan azért is számot fog Istentől kérni, hogy 
béketürésének kegyelmeit saját, nem pedig ,Weiss' szerkesztő 
tetszése szerint osztogatja; nem is sejtve, hogy akkor ez is-
tenkáromló sorokat le sem Írhatta volna. 

— Az ,A. Augsb. Zeit.'-nak irják Romából, maj. 17-di-
kéről, hogy a forradalom szitói folyvást izgatottságban igye-
keznek a terjesztett balhirek által a kereszténység fővárosá-
nak lakóit tartani. „Tegnap homályos hirek szállongtak egy 
rendzavarási kisérlet felől. Mint mondák, akkor kellendett 
annak kitörnie , midőn a nép , a pápai áldást veendő , a late-
ráni székes-egyházban összegyülekszik. Az ünnep azonban ma 
szokott nyugodtsággal ment végbe ; s a félt zavarok helyett, 
a pápa, jövet és menet, a Vaticant és laterani bazilikát össze-
kötő hosszú uton, az utczákon, és téreken, valamint a pom-
pásan ékesitett ablakokból, mindenütt hangos tetszést és hó-
dolatnyilvánitásokat aratott. Helyenkint a ragaszkodás e ki-
nyomata lelkesedés szinét öltötte . . ." 

NÉMETORSZÁG. Freiburgból, maj. 26-dikáról irják a 
berlini uj porosz lapnak, hogy a kormány kész a concorda-
tum erejét, még az uralkodó fejedelem hitele- s tekintélyének 
árán is megsemmisitni akarni; a nagyherczeg eljárását egye-
nesen ,törvénytelen'-nek (illegal) bélyegezvén. Stabel igazság-
minister, Chigi herczeg- és müncheni nuntiusnak illy értelem-
ben és szavakkal irt a fenforgó ügyben : ki, mint látszik, a 
badeni kormányt Romába utasitotta, a sz.-székkeli közvetlen 
tárgyalás végett. 

— Az államministerium által, a freiburgi érsekhez a 
.concordatum ügyében már előbb intézett iratról megjegyzi a 

,N. Preuss. Zeit.' levelezője, hogy abban a főpásztor intetik, 
miszerint a kormány irányábani viszonyát, mint alattvaló, jól 
figyelembe véve, várja be a nagyherczegi kormánynak, a de-
rűst illetőleg rövid időn közrebocsátandó, intézkedését. „El-
lenben a papság, mint egy ember, ugy áll tömegestül érseke 
részén, kihez föliratokat bocsát, mellyek tartalma mind oda 
megy ki :,Parancsolj, és mi követni fogunk.' Az államministeri 
irat fönebbi tartalmából most már azt következtetik, hogy a 
kormány a plébániák végletes betöltését fogja foganatba ven-
ni. Ez ismét egy uj küzdelem megkezdése lenne az állam és 
egyház közt ; mivel az érseknek olly eszközök állnak rendel-
kezésére, mellyek által az efféle kinevezéseket foganatlanokká 
teheti, mihelyt valamelly áldozár el akarná az állam által ne-
ki adott javadalmat fogadni ; s az érsekezen eszközöket előre-
láthatólag használni is fogja. Ezt a kormány jól tudja: azért 
szándékának teljesítésével bizonyosan várni fog, valamig az 
egyházi viszonyok törvényes utoni rendezését életbe nem fog-
ja l ép te tn i—" Csakhogy e törvényes ut az egyháziakra néz-
ve épen az, melly mindkét hatalom kölcsönös megyezését birja; 
nem pedig a mostani kormány által egyoldalulag és önkénye-
sen használt mód : az erőszakos kényszerítésé. 

FRANCZIAORSZÁG. A cassatio-törvényszék előtt maj. 
24-dikén Plougoulm tanácsos által tartott előadást, a fő-ál-
lamügyész Dupin olly fényes- és meghatónak találta, mint a 
milly határozottan ellenkező véleménynyel van felőle mindaz, 
ki nem a sok szóra, hanem okokra szokott valamit adni. 0 fölös-
legesnek tartá a további hozzászólást : mégis , miután ezt az 
igazságügy ministere, mond, kötelességeül te t te , a császári 
törvényszék által Dupanloup ügyében hozott Ítélet megsem-
misítését kérvén, az egész pör lefolyását ismétlé. A liosszu be-
széd vége csak az volt, hogy : „A császár nevében fölkérjük a 
törvényszéket, tessék a párisi császári törvényszék első kama-
rájának mart. 19-én hozott Ítéletét, a törvény érdekében meg-
semmisiteni, s eltörülni :" mi természetesen, illy tekintélyes 
kivánatra teljesítve is lőn; daczára azon sebnek, melly ez ál-
tal egy, a fönálló törvények világos értelme s betűje szerint 
ítélő törvényszék hitelén üttetett. A semmisítő-törvényszék 
elhatározta, hogy midőn a törvény azt mondja, mikép ,senkit' 
sem szabad diffamálni, e ,senki' szó alatt a ,halottak is értet-
nek.' (Hihetőleg adandó ujabb alkalommal az is elhatároztatik, 
hogy : ,nemzetkülönbség nélkül' ; mert eddig ezt is máskép 
értették a franczia törvényszékek, és írók.) Ezentúl tehát jól 
meggondolja minden, ki a mult emlékeit örökitendő, tollat fog 
kezébe : nehogy valamelly, bár kétségtelen adat által, valaki-
nek unokái sértve érezzék, nem is magukat, hanem az elhunyt-
nak emlékét, és a valót nyomozó t ö r t é n e t i r ó pörbe idéztessék. 
Minő czél lappang az egész ügyben, a ,N. Preuss. Zeit.' leve-
lezője azon szavakkal eléggé tudatja : „Hogy magamat lehe-
tő legrövidebben kifejezzem, ez által szándék az első császár-
ság embereinek emlékét, a történetírási birálat alól elvonni, 
mint már el is vonatott ; mert magától értetik, hogy egy író 
sem fogja magát egykönnyen azon veszedelemnek kitenni, 
hogy egy, e , vagy ama történeti egyéniség fölött nyilvánított 
rosszaié Ítélete miatt , annak utódaitól a fenyitő-törvényszék 
elé hurczoltassék, ott ,becstelenités' miatt elitéltetendő ; s ezt 
annyival kevésbbé, minthogy a franczia törvényhozás még 
csak azt sem engedi meg neki, hogy Ítéletét indokolhassa. Ezen 
Dupin fő-államügyész érzelgései, ki sophismáktól hemzsegő 



requisitoriumában olly sokat beszélt a gyermekek kötelessége 
felől, szülőik jó hírét védeni, szintolly kevéssé fog változtatni, 
mint a hivatalos lapok declamatiói A kormánylapok ellene-
mondtak azon hirnek, mintha a kormány az oktatási-törvényt 
akkép akarná módosítani, hogy a szabad iskolák előleges en-
gedélyadásnak legyenek alávetve. Mint hallom, az oktatás-
ügyi tanács egyházi tagjai (többi között Morlot bibornok) ki-
nyilatkoztatták, hogy azonnal beadják lemondásukat, mihelyt 
az 1850-diki törvény eme pontja kérdés alá vétetik, mint 
melly az egyetemi monopolium ellen küzdött clerusnak egész 
vivmányát tartalmazza." 

I R O D A L O M . 
,DE SUMMIS VITAE REGULÁRIS CONDITIONIBUS.' 

(Folyt.) 
A szerzetes-élet lényeges föltételeihez kétségkívül, leg-

először is a ,szegénység' tartozik. Következőleg ennek teljesí-
tésétől soha semmiféle szokás sem oldozhatja föl a szerzetes 
fogadást letett egyéneket. I t t nem hivatkozhatni a tágult fe-
gyelemre ; mivel e tágulás, nyilvános visszaélés, mellyet orvo-
solni kell. I t t nem mondhatni, hogy arra nem kötelezte magát, 
mint ollyasmire : „cuius, dum soleninia nuncupasset vota, nulla 
plane in asceterio suo extitit consvetudo, quaeve si extitisset, 

nunquam se eidem sacramenti religione obstricturus fuisset." 
A szegénység ugyanis olly kétségtelen kelléke a szerzetes-
életnek, mint az imádság, az elmélkedés stb. az erkölcsinek, a 
keresztényinek. „Vitae reguláris... conditio p r o r s u s e s -
s e n t i a l i s e s t s a n c t a P a u p e r t a s," mondja sz. 13. 1. 
„Hanc si tollas, vitalem auram subtraxisti monasticis institu-
tis, eisque lenta tabe consumendis praeter vanam nominis um-
bram nihil omnino reliquum fecisti." Erről nincs, és nem le-
het kétség. Egyedül ennek határait illetőleg különbözhetnek 
a vélemények : s akkor természetesen azon eredeti kutfőhez 
kell visszatérni, mellyből az egész szabály és intézet keletke-
zett. Pedig az eredeti törvény az volt, mint sz. Benedek, a 
szerzetes-életnek nyugoton megalapítója, a maga regulájában 
(,,in sua Regula ob omni r i g o r e adeo aliéna, ut earn S. Grego-
rius Magnus d i s c r e t i o n e praecipuam appellare non dubi-
taverit"), mondja, hogy: „Praecipue hoc vitium radicitus ampu-
tetur de monasterio" (tehát m i n d e n kolostorban ; itt nincs szo-
rosabb, és tágabb életmódra tekintet, annál kevésbbé ellenke-
ző, s nem tűrhető szokásokra), „nequis praesumat aliquid dare 
aut accipere sine jussione abbatis, n e q u e a l i q u i d h a b e -
r e p r o p r i u m , n u l l á m o m n i n o r e m , neque codicem, 
neque tabulas, neque graphium, s e d n i h i l o m n i n o : quippe 
quibus nec corpora sua, nec v o l u n t a t e s licet habere in 
propria potestate." (Vége köv.) 

© s v e ^ - ^ j í s © 

E L Ő F I Z E T É S I H I R D E T É S . 
A ,RELIGIO második félévi folyamára ezennel megnyitjuk az előfizetést; alkalmat akarván ezzel a 

megrendelések jókor megtelietésére szolgáltatni : miután fölösleges példányokat nyomatni nem szándékozunk 
(mint ezt az első félévben, a lap sorsa körüli bizonytalanság és rögtönözés miatt tenni kénytelenittettünk). A 
katholika hit és egyház iránti hűséget, a vallásos meggyőződésben"! szilárdságot honunkban is kemény pró-
bára kilett jelen korszakban, egy olly vállalat pártolására hivni föl az illetők részvétét, minő a mienk, szük-
ségtelennek tartjuk. Erről meggyőződni mindenkinek elegendő ideje, s alkalma lehetett. Azért csak rövid 
szóval mondunk forró köszönetet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, a catholicismus jól felfogott ér-
dekében, akár becses közléseik, akár a lap terjesztése által előmozdítani buzgólkodtak. Hogy ezt külön leve-
lekben tehessük, a minden perczet igénybe vevő elfoglaltság lehetetleníti. Bocsánatot kérve tehát a sok, 
különben örömest adandott válasz elmaradásaért, legyen elegendő itt átalánosan kimondanunk, hogy vala-
mint minden eddigi közremunkálást hálával vettünk, ugy azt jövőre is illyennel fogadandjuk. Csak is ez biz-
tosíthatja lapuidínak nem csak érdekességét, hanem tarthatja főn ama reményt is, hogy a növekedő részvét, 
a lap terjedelmével együtt, a kiállítására szükséges pénz- és munkaerőt is gyarapitandja. 

Az előfizetést minden cs. kir. postahivatalok elfogadják: helyben pedig ezután is a Beimel és 
Kozma-féle nyomda irodájában (Pest, Dunasor, kegyes-rendiek épületében) lehet előfizetni. A dij.félévre, 
postán járatással, 5 frt 25 kr; helyben, házhoz hordatással, 4 frt 90 kr. austr. ért. Kik az egész évfolyamot 
birni akarják, mig a fönmaradt példányokból telik, az uj-év óta kiadott számokat feleáron (2 frt 45 krért) 
megrendelhetik. — A szerkesztőséghez intézett leveleket, a kiadó-szerkesztő czime alatt, és bérmentesen 
kérjük küldetni. Helyben, a fönnevezett nyomdai irodában is bárminő küldeményt át lehet adni. 

A ,CSALÁDI LAPOK1, II. kötetének utolsó füzete szinte nem sokára megjelenendik ; midőn az uj 
kötetre nyitandó előfizetésről külön fog a t. olvasó-közönség értesíttetni. 

Kelt Pesten , junius 2-án , 186U. SOMOGYI KÁROLY, 
a , R e l i g i o ' s , C s a l á d i l a p o k ' kiadója. 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajclonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, I860. 



PESTEN, Junius 6. 44. I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán é s szombaton. Az előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Fisher János, és az angol reformatio. 
VII. VIII. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-
ból. -— Irodalom. 

Fisher János, és az angol reformatio. 
VII. 

Az angol egyház fő- s alrendü papsága tehát 
nem lehetett az iránt kétségben , hogy minő értelme, 
s jelentése van a VIIL Henrik által követelt egye-
düli s legfőbb egyházfő'-i czimnek, vagyis az eskü-
vel erősitendett suprematiának: és Fishert egyedül 
az mentheti, hogy a föltételes beleegyezésre csak is 
azért biratta magát, mivel az angol clerust meg 
akarta a föltétlen meghódolás bűnétől óvni, mellyre 
az máris el vala szánva. A yorki convocatio némileg 
erélyesebb ellentállást tanusitott: de végre ez is en-
gedett a fenyegetődző, s az aggodalmakat álnok biz-
tosításokkal megnyugtatni törekvő királynak. A dur-
harni püspök, Tunstall tiltakozott ugyan az angol 
papságnak illy szolgai hódolata ellen : de nem az egy-
ház Játható feje, a pápa iránti hűség, hanem egyéb in-
dok látszott őt vezetni; miután a királytól akkép tagad-
ja meg a kért elsőséget az egyházban, hogy azt más-
nak , különösen az általa még csak nem is emiitett 
pápának, szinte nem kívánja kivivni: sőt később e 
tiltakozásaért bocsánatot is kért a királytól *). 

Milly érzelemmel irta legyen alá Fisher a ki-
vánt hódolatot, és mennyire nem bizott benne VIII. 
Henrik, eléggé kimutatta azon áskálódás is, melly 
a nagy főpap élete ellen nem egyszer forralt gonosz 
tervet: jóllehet a titokban csúszkáló árulás nem vi-
hette azt végbe, mit a nyilt erőszak vala később tel-
jesítendő. A convocationak amaz emlékezeteshatároza-
ta után nem sok időre történt, hogy az angol évlapok-
ban azon ideig hallatlan merény következtében, mér-
gezés által akarnák a püspököt megölni. Bizonyos 

' ) Azért irá Burnet (ad ann. 1534.), hogy : a pápai ha-
talomról két év óta vitáztak már a convocatio- s parlament-
ben , „és, kivéve a rochesteri püspököt, Fisher Jánost., a 
praelatusok közül egyet sem találok , ki a pápa jogai mellett 
föllépett volna." (Burnet, I. 291.) 

Rouse Richard szakács, a püspöki konyhában láto-
gatást téve, állítólag a végett, hogy ottani ismerő-
sével szót váltson : míg ez pillanatra borért eltávozott, 
az ételeket megmérgezte. Minthogy a püspök aszta-
láról mindnyájan étkeztek, tizenhét egyén tétetett 
ki életveszélynek, kik valamennyien halálosan meg-
betegedtek: sőt nem csak a házbeliek, hanem a sze-
gények is, kik a szeretet adományában részesültek. 
Az udvariak közül egy nemes meg is halt: mint a 
szegények közül is egy özvegynő. A főpap megmene-
kült, mert közbejött gyengélkedése miatt e napon 
nem evett, mint rendesen, övéivel együtt. A bűn-
tény iszonyú izgatottságba hozta a fővárost. Illyes-
mi eddig nem volt hallható Angliában. A parlament 
borzasztó szigorúságú rendeleteket bocsátott ki, s 
Rouse Richard elfogatván, ,mindenek rettentő pél-
dájául', a következő szerdán mindjárt Smithfieldeu 
(London mellett) elevenen megégettetett. Máskor a 
püspöki lak ablakában ülő főpapra kívülről lőttek, 
s a golyó mellette fúródott a falba, Mire a püspök 
szolgáit szólítva: „Rakjuk, ugy mond, össze holmin-
kat; itt többé nincs maradandó városunk"; és haza 
ment Rochesterbe. 

ARomávali szakítás ekkor már nem csak a sza-
vakban rejlett, hanem ténynyé is vált. Már 1532-
ben, parlamenti határozat erejénél fogva, megtagad-
tattak a szokásos annaták ; s minden olly főpap, ki 
ezt önkényt megadni akarná, jövedelmeinek elvesz-
tésével büntettetni rendeltetett: valamint az is ki-
mondatott, hogy a pápai megerősítés elmaradásának 
esetében, a király által kinevezett egyének, minden 
további beleegyezés bevárása nélkül szenteltessenek 
föl egy érsek és két püspök által : a pápai kiközösí-
tés-, vagy akár interdictummal legkevesebbet sem 
törődvén. És, a mi emlékezetes: „e határozat, nem 
is a convocatio kívánsága és akarata ellen, hanem 
annak következtében, és kérésére hozatott" (Kerker, 
246. 1.). Sőt a már tettleg schismaticussá lett clerus 
vakmerősége odáig ment, hogy a convocatio föl-
hívná a parlamentet, miszerint intézkedjék, hogy: 
,azon esetre, ha a pápa az országgal e miatt vitába 
keverednék, a fölség és nép részéről az engedelmes-

44 
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s ég a sz.-széknek fölmondassék.' (Strype, eccl. me-
morials. I. Records, p. 158.) Ez egyetlen adat is ele-
gendő lehet annak bebizonyítására, mikép VIII. 
Henrik biztos volt eljárásában az angol clerus maga-
tartása felől; s hogy csak is egy-két ellenkezőt, kü-
lönösen Fishert, kell vala láb alól eltennie, hogy 
ohajtott tervét tökéletesen végrehajthassa. Nagy el-
fogultságra mutató gondolat ennélfogva, azt hinni, 
mikép a convocatiot valami rendkívüli módon lepte 
volna meg 1532-ben (april. 12.) a király abbeli kivá-
nata, hogy : 1) ,a király előleges tudta, s beleegyezése 
nélkül semmi ujat se határozhasson ; és 2) a már erő-
ben levő határozatokat is 16 egyházi-, s világiból 
álló bizottmány vizsgálja meg; a meghagyandókat 
kijelölvén.' Fisher e gyülésremár nem is jöttei. Ha-
nem a convocatio, hihetőleg osztozva VIII. Henrik 
nézeteiben, Fishert erővel ugy akará láttatni, mint: 
,vagy részest, vagy bűnöst' (ha tudnillik a tőle kivánt 
beleegyezést megtagadná); és daczára annak, hogy 
a convocatio maga is érvényesen határozhatott, hat 
főrendi, s hat alsó-házi követből álló küldöttséget ne-
vezett ki; melly a rochesteri püspököt, ama kérdést 
utánozva: ,licet censum dare Caesari, an non' (Mát. 
22,17.), megkérdezné véleményéről. Minden esetre 
nagylelkű eljárás : mellynél fogva egy magán-egyén 
tétetik felelőssé olly Ítéletért, mellyet egy képmutató s 
gyáva gyülekezet önmaga nevében kimondani vagy 
nem akar, vagy pedig nem mer. Azonban VIII. Hen-
riknek nem illy álnok habozás, hanem bevallott szol-
gai engedelmesség kellett: azért a convocatiotól ha-
tározott igent kivánt. A clerus az első pontba bele 
is egyezett, a király életének tartamáig: azonban a 
2-dik pontot illetőleg, vonakodott azt elfogadni a nél-
kül, hogy előre tudassák vele, milly határozatok el-
törlését kívánják tőle Tehát ugyanazon emberek, 

kik a király felsőségét elismerték, és egyházias érzel-
meit, csudálatra méltó bölcseségét stb. egekig emelték, 
nem hittek e tulajdonaiban, mihelyt olly rendeletek 
eltörlése felől volt szó, mellyek nem annyira a kath. 
hit- és egyházzal, mint saját érdekeikkel valának a 
legszorosabban összekötve. Ők, kik a változhatlan, 
örök igazságért nem tették ki magukat, abban áll-
hatatosak maradtak , hogy csupán föltételesen Ígér-
jék meg az olly határozatok érvénytelenítését, mely-
lyek az ország és korona jogaival ellentétben lenné-
nek 1). Fisher e határozatot sem irta alá; mert nem 
vala jelen : mint a st.-asaphi püspök sem. 

r) E nyilatkozatban is állítják a főpapok, hogy ezt csak 
a király „rendkivüli bölcsesége, fejedelmi jósága, az Isten 
dicsőségét és ker. religio javát előmozditani kívánó lángoló 

A schisma már ekkor teljes volt ; s nem vala 
szükség rá, hogy a királynak Boleyn Annával, 1533-
ban, jan. 25-én megkötött szentségtörő házassága 
által idéztessék elő. Legfölebb is csak világszerte tu-
dottá vált ez által az, a mit Angliában a dologhoz ér-
tők már előbb beláttak, és megtörténtnek tudtak. 
VIII. Henrik növekedő daczczal használta fel az 
egyház megszentelt igazai fölött kivívott vétkes 
győzedelmét; és 1534-ben a parlament által is szen-
tesittetni kívánta, mit hittagadói vakmerősége tetté 
érlelt: a sz.-széktőli elszakadást, és ennek ünnepélyes 
kimondatását. Mitől is félhetett volna e kivánatának 
sürgetését illetőleg? Az angol egyházi püspökök el-
lentállása nevetséges következetlenség leendett az 
előzmények után ; s ha (mit a gyáva tudatlanság 
mégis elkövet sokszor,) azt megkísérteni szándékoz-
nék, bizonyos volt minden ellenmondást elnémító 
fenyegetéseinek sikeréről. Az egyetlen nem-engedő 
még mindig Fisher János volt, a rochesteri püspök ; 
és őt engedékenységre bírni, még mindig legfőbb di-
csőségéül nézendette a nyilt erőszaktól, a világ íté-
lete miatt, tartózkodó ravasz politika. Értekezlet 
tartására hivatott tehát föl a parlament összeülése 
előtt pár nappal, és Stockesley londoni püspök sze-
meltetett ki az egyetlen, még kath. angol főpap le-
győzésére. Mindenik vitatkozó félnek megengedte-
tett, öt tudort hozni magával; s minthogy a dolog ki-
menetelét Henrik még sem akará az esetlegre bizni, 
melly nézete szerint Fishernek játszhatá kezére a dia-
dalmat, az is hozzátétetett, hogy a kérdés függésben 
maradásának esetére, egy választó-biróság szava dönt-
sön. Az alávaló csalás szándékának illy otromba le-
leplezése, meggyőzhetett minden józan eszüt az efféle 
viták haszontalansága felől : és Fisher megtagadta be-
leegyezését. Valóban szemtelen követelés : őt nevezni 
ki a kérdéses ügy eldöntése végett, az egyház szó-
vivőjéül, és mégis másra akarni bizni annak elitélését, 
hogy elegendő, s érvényes-e, a mit mond, vagy sem. 

VIII. 

Fisher e közben, időnkint, közelitvén a király-

hoz, minden alkalmat felhasznált, vele a suprematia 

jogtalanságát megismertetni. A király válasza mind-

buzgalma iránti bizodalomból, és nevezetesen azért teszik, 

mivel biznak ő magassága liasonlithatlan tudományában; 

melly", mint mondják, „ami Ítéletünk szerint, minden más 
királyok- és fejedelmekét meghaladja" Esztelen beszéd : 
mintha Krisztus országában emberi ,tudomány', s nem a Szent-
lélek által vezérlett egyház csalhatlan tekintélye, hagyomá-
nyos hite, és istenileg rendelt hatósága birna eldöntő szóval ! 
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annyiszor kemény szavak- és borzasztó fenyegeté-
sekből állott (,grievous words and terribles letters', 
irja maga Fisher Cromwell lordhoz intézett egyik le-
velében). Végre tehát elhallgatott: de ekkor ismét 
hallgatása nézetett a leggyanúsabb, és fdlségsértő 
vonakodásnak. Még azért is bevádoltatott, hogy egy, 
országszerte hirre kapott álomkóros nőnek (Barton 
Erzsébetnek) a király közeli halálára vonatkozó sza-
vairól tudott, és azokat be nem mondta. Nem csak a 
szerencsétlen nő, hanem az őt pártolók is halállal 
bűnhődtek (apr. 21. 1534.); s More Tamással Fisher 
is bekevertetett a pörbe. Cromwell Fishernek saját 
testvére által adatta tudtára, hogy ha magát, bűnös-
nek érezvén, önkényt a király kegyelmébe ajánlja, 
ugy megmenekülhet : de Fisher az álnok tőrt kike-
rülve, sem magát bűnösnek nem ismerte, sem, te-
kintélyét és hitelét koczkáztatva, királyi kegyelem-
ért nem folyamodott. O egyszerűen kimondta, hogy 
a kolostorba ment személyt az egész világ ugy is-
merte , mint istenes, és ,szent leányt', és erényes 
voltát legtekintélyesebb egyének bizonyították, 
kiknek szavát kétségbe vonni, nem volt neki sza-
bad. Mi pedig a neki tulajdonított látásokat illeti, 
azokról mások, nevezetesen a király előtt olly nagy 
kegyben álló Warham érsek, a vádolt nőnek ordinariu-
sa (főpásztora), nálánál még többet is tudtak ; és épen 
azoktól hallotta, hogy visiói vannak. ,Ö, ugy mond, 
sokkal nagyobb dolgokat is beszélt róla, mint a mi-
nőket én hallottam tőle.' Sőt kész leendettazokat tu-
datni is akirálylyal ; de miután maga az apácza min-
dent elmondott a király szemében, ki őt kihallgatás-
ra bocsátotta, fölöslegesnek tartá, illyesminek ismét-
lését. Daczára a kézzelfogható igazságnak, Fisher 
mégis elitéltetett legalább pénzbirságra: és300 font-
nyi összeget tartozott ő felsége hasznára (,for his 
Majesty's use') fizetni. 

Hanem az apostasia rut bűne mindinkább meg-
termé dögleletes gyümölcseit. Ugyanezen évi mart. 
20-kán a parlament törvénynyé tette, hogy ezentúl a 
püspökök ne kérjék a megerősitést Romától, hanem 
e joggal egyedül a király birjon. Egy másik határo-
zat, a királynak első házasságát elejétől fogva érvény-
telen-, és jogtalannak nyilvánitá; s ennél fogva tör-
vénytelennek az e házasságból származott magzatot 
is, és képtelennek arra, hogy a trónt elfoglalhassa: 
ellenben Boleyn Anna gyermekei törvényesekül lő-
nek kihirdetve , tehát ollyanokul, kiket a trónörök-
lés illet. Különösen még ama dogmatikai tételt is be-
leszőtték a végzésbe, mellyben kimondatik, hogy a 
Mózses könyvében megállapított házassági akadá-

lyoktól semmi földi hatalom sem menthet föl. A par-
lament tehát uj dogma kihirdetésére vőn magának 
szabadságot: és kétszeresen lehetetlenné tette, hogy 
rendeletét egy jó katholikus aláírhassa. Fölségárulás 
büntetése alatt fölhivatott a király mindenik alatt-
valója ezen törvény elfogadására ; s az arra leteendő 
esküt egy, e végre kinevezett bizottmány (mellynek 
tagjai közt vala Cranmer is) fogadá el a hivatalno-
koktól. Fisher és More april. 15-én szólittattak föl 
ezen eskü letételére (1534.). 

Fisher azonnal, a mint a felhívó levelet meg-
kapta, megírta végintézetét, és megyebeli híveinek 
áldásaitól kisérve, Londonba utazott. A lambethi pa-
lotába érkezve, hol a bizottmány székelt, More Ta-
mással találkozván, ez őt ekkép üdvözlé: „Legyen üd-
vöz mylord! reménylem, a mennyekben találkozan-
dunk újra." A püspök feleié: ,Meglehet, mivel a ka-
pu nagyon szük, mellyen be kell mennünk.' Fisher 
a bizottmány előtt átolvasván az esküformát, gon-
dolkodási időt kért. Öt nap engedtetett. Apr. 26-án 
újra megjelent a püspök, és kinyilatkoztatta, mikép 
az ő lélekismerete nem engedi meg ezen eskü letevé-
sét. Ezen elhatározása mellett állhatatosan megmarad-
ván, More Tamással együtt a westminsteri apát őri-
zetére bizatott ') ; néhány nap múlva a Towerbe 
vitetvén által, mellyet csak kivégeztetése napján ha-
gyandott el. 

A tiszteletre méltó hitvalló kínzására felhasz-
nált minden módokat, időnkint, elszéditésére megpró-
bált rábeszélések, és más csábítási eszközök alkalma-
zása váltá föl. Audeley, a lord-cancellár, a titkos-ta-
nács több tagjai, még püspökök is igyekeztek őt az 
igazság útjáról eltántorítani ; kik midőn a király ke-
gyének ujramegnyerhetését helyezék kilátásba, azon 
egy kérdést tevé föl nekik a fogoly, hogy arra fe-
lelnének: „Mit használ az embernek, ha az egész vi-
lágot megnyeri is: deleikének kárát vallja ?" Darab 
ideig azon vigasztalásban részesülhetett Fisher, hogy 
More Tamással levelezhetett ; de utóbb ez is félbesza-
kittatott, és mindketten legkeményebb őrizet alatt 
tartattak. 

A novemberhóban összegyűlt parlament, Fisher 
elfogatását jogosnak, és a következő év januárhó 
2-ikától fogva püspöki székét megürültnek nyilvá-
nította! A hetvenötéves, beteg főpásztor pedig hóna-
pokon át olly állapotban sinylett, mellyről egyik 

Mert hiszen az erőszak és igazságtalanság akkor is 
talált, még az egyház szolgálatára fölszentelt egyének közt is 
eszközökre: mint a pisai dicső főpap porkolábjául, egy abbé 
Vachetta lőn napjainkban, a turini kormány által kiszemelve.. 
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angol püspök, Lee Rowland irá Crom well nek, hogy: 
Fisher ,a halál révén áll ; s ha csak a király nem érezteti 
vele kegyelmét, lehetetlen az életet tovább húznia.' 
De Cromwell nem tartá tanácsosnak, hogy a szenve-
dő igaznak sorsán önhatalmúlag könnyitsen ; hisz ez 
a vérszomjas tyrannus neheztelését vala fölkeltendő ! 
A szegény püspöknek tehát folyamodnia kellett: és 
igy megirá, hogy : „Nincs sem ingem, sem haris-
nyám, annál kevésbbé másféle ruhám, hogy maga-
mat befedhessem. Mindaz, a mivel még birok, szer-
fölött elrongyollott, és olly lyukas, hogy szégyene-
met sem takarhatom el. Mindezt azonban örömest 
eltűrném, csak testemet melegen tarthatnám A mi 
pedig élelmezésemet illeti, a jó Isten tudja, milly 
szűken van időnkint kimérve; s azután olly korban, 
minő az enyim, nem minden étket bir meg az ember 
gyomra. Mióta illy szükséget szenvedek, folytono-
san gyengülök... Mint ezt ön lordsága jól tudja, ne-
kem nincs semmim, hogy valami jobbat hozathassak; 
egyedül azzal birok, a mit testvérem, nagy önmeg-
erőtetésével számomra saját erszényéből kivet. Ké-
rem azért önt, jó titoknok mester! könyörüljön raj-
tam ; és juttasson számomra annyit, mennyit aggko-
rom, és főleg egészségi állapotom kiván. Tessék ma-
gas bölcseségének, a király fónségét is arra birni, 
hogy kegyelmét újra felém forditsa, és visszaadja 
szabadságomat: hogy e hideg és kinteljes tömlöcz-
ből (this cold, and painfull emprisonment) szabadul-
jak. En ezért önnek szegény közbenjárója leszek a 
mindenható Istennél Még két dolgot kell öntől 
kérnem. Egyik az, hogy a helytartó mester válasz-
tása szerint, küldjenek egy papot a Towerbe, ki eme 
szent időben gyónásomat meghallgassa. A másik, 
hogy néhány könyvet kölcsönözhessek, miszerint 
ajtatosságomat, az én lelkem üdvére, e szent napok-
ban jobban elvégezhessem. Kérem önt nagy szere-
tetére, szerezze meg ezt számomra. S most engedjen 
Isten lordságodnak örvendetes és kedves Karácsont, 
minőt csak szive kivánhat. A Towerből , december 
22-én. On szegény bedesmanje" (koldusa, ki másért 
a vett jótétemények fejében imádkozik). „John Roíf." 

Igy ülte meg 1534-ben, a megtisztított vallás 
egyik hősének uralkodása alatt, és parancsolatából, 
korának egyik legmiveltebb, legérdemesebb, és szen-
tebb féifia, egy nagy püspök, a karácsoni sz. ünne-
peket; egy hideg és sanyarú tömlöczben, szenny és 
rongyok közt elrothadva: mig a 16-dik század Hero-
dese, gyakran megújított nászlakomákban pazarlá el 
egy kizsarolt ország és megrablott egyház kincsét. 
Nemde mérhetlen sulyu indok annak elhivésére, 

hogy : kell egy jobb élet-, és abban uralkodó örök 
igazságnak lenni, melly annyi bünt, és ennyi nem-
érdemlett szenvedést megjutalmazzon, s egy VIII. 
Henriknek ugy, valamint a rochesteri püspöknek, a 
kellő helyet kimutassa: méltábban elfoglalandót an-
nál , mellyet amaz a trónon, ez pedig a rablánczok 
közt talált a földön. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 4-én. A pestiek előtt olly kedvessé vált má-

jusi ajtatosság, az angol-kisasszonyok helybeli egyházában ez 
idén is megtartatott. A virágkertté varázsolt főoltár, közepén 
a liliomok, rózsák , meg fényár közt tündöklő ,Mennyek Ki-
rálynéja', a gyönyörűen öszhangzó ének, az egész hónapon 
át összefüggésben tartott sz. beszédek mind összemüködtek, 
hogy a ki ezen ajtatosságot csak egyszer látogatta is meg, az 
abban rendesen részt vegyen. Erősen hiszszük, hogy a szó-
nok legbensőbb meggyőződését visszatükröző , s valódi kath. 
hitéletet fölkelteni törekvő szent beszédek, a szép számú hall-
gatóság legnagyobb részénél nem lesznek kivánt eredmény 
nélkül. — Május 31-kén, a szokott ajtatosság után ,Te Deum' 
tartatott ; mire a boldogs. Szűznek gyönyörű szobra, a házi 
kápolnába, megható ünnepélylyel vitetett vissza. — 

— A legfölségesebb Oltári-szentség folytonos imádá-
sára, s a szegény templomok fölszerelésére, 1859-diki no-
vember 6-ka óta Pesten alakult társulatnak, a belvárosi ple-
bániaházban május 27-kétől junius 3-ig közszemlére kira-
kott , és a jövő hó végén kiosztandó készleteit, a két testvér-
város- és környékének számos jámbor hivei jöttek megnézni; 
kik a társulat hitbuzgó elnök-asszonya, nmélt. gróf C z i r á k y 
Jánosné , született Dezasse Luiza grófnő személyes vezetése 
mellett igen Ízletesen elrendezett szép tárgyak nagy mennyi-
ségétől fölötte kellemesen érzék magukat meglepetve. Mi itt 
kimeritő jegyzékét adjuk ezen tárgyaknak, mellyeknek száma 
a belgiumi és bécsi törzs-egyleteknek, hazánk szegény temp-
lomainak számára küldött, és minket lankadatlan kitartásra 
buzditó, igen becses testvéri ajándékaival tetemesen gyara-
pittatott. I. F e h é r n e m ű : 160 vállkendő (azok közt 46 
Bécsből); 46 alba (azok közt 2 Brüsselből, és 4 Bécsből); 32 
kar-ing (azok közt 6 Bécsből) ; 11 oltárteritő (azok közt 7 
Bécsből) ; 8 csipke, oltárteritőkre ; 120 corporale (azok közt 
60 Bécsből); 195 palla (azok közt 60 Bécsből); 117 purifica-
torium (azok közt 60 Bécsből). II. F e l ö l t ö n y ö k , é s di-
s z i t m é n y e k : 63 casula (azok közt 1 Brüsselből, és 16 
Bécsből) ; 4 vecsernyepalást (azok közt 1 Bécsből) ; 14 ma-
gán-stola (azok közt 11 Bécsből); 1 velum; 13 oltárvánkos 
(azok közt 4 Bécsből) ; 8 ciboriumköpeny (azok közt 1 Bécs-
ből) ; 13 burza; 4 quadratum (azok közt 2 Bécsből); 3 csen-
getyühuzó ; 1 szőnyeg. III. F é m b ő l : 4 kehely; ezeken kivül 
2 megaranyoztatott ; 2 ciborium; 2 szentségtartó (ezek közt 1 
Bécsből) ; 2 pacificale ; 1 kis oltárkereszt ; 2 megezüstözött 
kis gyertyatartó ; 4 nagyobb sárgaréz-gyertyatartó Bécsből; 
3 füstölő és tömjéntartó; 1 lámpa; 3 aspergillum; 2 csenge-
tyü. IV. K é p e k : 1 Szent-Háromság képe, tojásdad idomú 
nagy olajfestmény, szép rámával; 1 feszület, bádogra festve, 
aranyrámával; 1 ,Jézus a kereszt sulyja alatt ' , olajfestmény 



aranyrámával; 14 képből álló keresztút, festéknyomat, üveg 
alatt, keresztekkel ellátott rámákkal; 3 nagyobb, és 12 kisebb 
különnemű s idomú kép, rámákban ; 3 eanon-tábla, szinte 
üveg alat t , csinos rámákban. V. K ü 1 ö n f é 1 é k : 1 megara-
nyozott oltárfeszület ; 4 megaranyozott nagy gyertyatartó 
Bécsből ; 2 font viaszgyertya ; 1 üveg-tálcza, 2 kannával ; több 
selyem szalag, és koszorú Szentség-tartó-, gyertyatartók- és 
zászlókra, valamint különnemü virágok ; ezek közt szintén több 
Bécsből. — E tárgyak száma a kiállítás ideje alatt még tete-
mesen nagyobbittatott ; azon fölül szerencsések valánk a ki-
állitás helyén több jámbor hölgy, kereskedő, művész, és mes-
terember abbeli szives igéretét kinyerni, miszerint jövőben 
ők is segédkezet nyújtanak, hogy a társulat magasztos czélja 
könnyebben eléressék. — A plébános urak, kik a társulathoz 
folyamodnak, ismételve figyelmeztetnek, hogy az egylet sza-
bályai szerint minden belföldi újságban közlött föltételeket 
ne mellőzzék, és leveleiket bérmentesen küldjék. 

POZSONY, május 25-én. Mióta az egyházat dicsőén 
kormányzó IX. Pius ő szentsége, apostoli szavának sulyjával 
kimondá : „Cum compertum sit, ad ecclesiastici ordinis digni-
tatem et sanctimoniam retinendam et conservandam pium spi-
ritualium exereitiorum institutum vel maxime conducere : pro 
episcopali vestro zelo tam salutare opus urgere , omnesque 
in sortem Domini vocatos monere, liortarique ne intermitta-
t is , ut saepe in opportunum aliquem locum iisdem peragen-
dis exercitiis secedant, quo exterioribus curis sepositis, ac ve-
liementiori studio aeternarum , divinarumque rerum medita-
tioni vacantes, et contractas de mundano pulvere sordes de-
tergere, et ecclesiasticum spiritum renovare possint": a 
lelki-gyakorlatok ödves volta és megtartása többé már nem 
közönyös vita tárgya, hanem egyik kétségtelen és a tapasz-
talás által sikerdusnak bizonyult üdveszköze a kath. anya-
szentegyháznak. Ennek nyomán az 1858-ki esztergomi zsinat 
( f i t . 6. §. 3.) elhatározá: „ s a c r a c l e r i c u r a t i e x e r c i -
t i a i n o m n i b u s p r o v i n c i á é h u i u s d i o e c e s i b u s 
i n s t i t u a n t u r . " Azért bibornok primás ő eminentiája, ki 
máris hatszor végzé főpásztorsága alatt papjaival a lelki-gya-
korlatokat, ez évi május 21-ére is kihirdetteté azok megtar-
tását , és pedig Pozsonyban : azon bölcs atyai gondoskodá-
sánál fogva, hogy miután roppant kiterjedésű megyéjében 
Nagyszombat, Pest és Esztergom vidékének papsága már 
részt vőn a sz. recessus jótéteményében, Pozsony környéke 
lelkipásztorainak is jusson a szerencse, e lelki újjászületés 
intézetében fölépülhetni. Közel száz minden rendű pap sereg-
lett össze nevezett napon ő eminentiája lelkes felszólítására 
a pozsonyi primási residentiában. S meg vagyok róla győ-
ződve , a milly tiszta lelki szándéktól vezéreltettek oda vala-
mennyien , ugy minden leghőbb óhajtásaik és legméltányosb 
igényeik kielégítésével távozának el onnét. Az ő eminentiája 
által választott director spirituális, nt. G u i d i Fülöp domon-
kosi rendű szerzetes, és első rangú romai hittudós, a lelki 
élet valóságos avatott mestere. Fölösleges volna itt a lefolyt 
pozsonyi gyakorlatok tárgyait és rendét vázolni ; mi egymás-
tól lényegileg ugy sem különbözhetvén , jelenleg is szükség-
képen egy és ugyanaz lehetett : a pozsonyiak saját jellegének 
kitüntetésére legyen ezennel elegendő, azok szellemét és ha-
tását , vezetőjök személyiségének eredeti vonásaival jelle-
mezni. Guidi egyike azon ritka halandóknak, kiben az éles 

elme, a terebélyes és magas tudomány, 3 kegyeletes sziv a ker. 
bölcsészet által igényelt öszhangzásban szerencsésen egyesül-
tek. Képzelje ehhez magának a t. olvasó az olasz vér hevét és 
élénkségét, egy tisztán zengő, közben fájdalmasan rezgő han-
got , correct és szabatos nyelvezetet: s egy hivatásteljes hit-
szónok kellemes képét varázslá lelke elé. Nem ok nélkül tisz-
teié őt meg a közvélemény első ,thomista' czimével ; mert 
nagy mestere magas eszméit, elveit és syllogisticus ész-
járását , mellyek a ,Summá'-nak minden sorából olly erő-
teljesen kihangzanak, annyira átvette saját vérébe, s nedvébe, 
hogy az szónoklataiban is mindvégig szembetűnően föltet-
szett. Mint folytonos tanár nem győzhette ugyan magát meg, 
hogy az iskolai eljárás szerint, a főfogalmat alfogalmaira, eze-
ket ismét tovább föl ne osztotta volna : de azért sem a tárgy, 
erejéből, sem az előadás élénkségéből, nemcsak nem vesztett, 
de sőt nyert annyiból, hogy a vétket minden fogalmán és 
fokán keresztül zaklatva, végre utolsó rejtekében is megsem-
misité ; valamint az erényt is minden lépcsőn keresztül, végre 
a diadal polczára fölmagasztalá : végszavában az elszórt szá-
lakat mindig újra egy csomóba müértőleg összevonván. Mi-
dőn felfogott eszméjét igy visszautasithatlan logikai követ-
kezetességgel utolsó eleméig sarkalta, győzelme öntudatában, 
komoly prosája sz. sohajok és fohászok ihlett költészetévé 
magasult. Mindezeknél jfogva meditatióit méltán ,p h i 1 o s o-
p h i a i a s c e s i s ' - n e k ' czimezhetni.Ha ehhez még hozzá tud-
juk több uj nézeteit, sokszorosan uj modorát, mindvégig élénk 
előadását, a meggyőződés határozott , semmi ellenmondást 
nem tűrő hangjá t , nem csuda, ha e sok érdekes tulajdon, 
hallgatóinak figyelmét folytonosan ébresztette, sőt fokozta ; s 
azok értelme és akarata, teljesen meghódolt lelki vezére ok-
szerű tekintélyének. Meditatiói nem is voltak mindig egész 
terjedelmökben kidolgozva; ám azért sem a logikában, sem a 
szónoklásban csorbát nem vettünk észre. Minden előadása je-
les volt ugyan, mindazáltal a IL meditatióban az e r e d e t i 
b ű n r ő l előfordult passus, u j nézeteinél fogva, s a I f i . me-
ditatio, melly a k é t v e z é r r ő l (Krisztus- és a világról), s a 
k é t z á s z l ó r ó l szólt, korszerűsége-: és jeles kidolgozásánál 
fogva fénypontját képezik az exercitiumoknak. Ez utóbbi kü-
lönösen megérdemelné, hogy azt szerzője Europa minden vá-
rosában a legmiveltebb közönség előtt elmondaná: talán 
az ördögnek ama zugalma, melly most a világ szinét olly 
rémitőleg rengeti, csillapodni kezdene dühében, és Krisztus 
fehér zászlója alatt keresné a szenvedélyeitől elszédült sze-
rencsétlen világ boldogságát!—A c o n s i d e r a t i ó k b a n f t . 
G o l e s s é n y i Panthaleo, a Bold. Szűz M á r i á r ó l czimzett 
szent-ferencziek tartományi főnöke, a fényes papi erényei ál-
tal köztiszteletet és szeretetet kivivott ősz aggastyán, hallatta 
velünk kenetdus intelmeit a papi kötelességekről ; mellyeket 
ő 51 évi áldozári pályáján mindenkor szentül teljesitett. Illy, 
ön példájával elővilágitó tanitó szavai, igen is hathatósak valá-
nak, hivatásunk öntudatát kétszeres erővel bennünk fölébresz-
teni. Lelkesitő vezérünk pedig az ajtatosság egész folyama 
alatt, bibornok atyánk volt : nem csak az ő mennyei kenettől 
illatozó bevezető- és zárszózata által, mellyek az egyházi szó-
noklat valóságos gyöngyeiül tekinthetők, hanem és főleg er-
nyedetlen buzgalma által, mellynél fogva a legnagyobbtól a 
legkisebb tárgyig kiterjedő szükséges intézkedéseket, az ajta-
tosság czéljának előmozdítására, megtenni, valamint szigo-
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ruan fölügyelni méltóztatott a fegyelmi rendszabályoknak, 
mellyektől az exercitiumok sikere nagyban függ, pontos meg-
tartására. A lelki-gyakorlatok szoros fenyitéke alatt könnyen 
megtörődik a mindennapi élet kényelméhez szokott tes t , bá-
gyadoz és sinylik : de egy tekintet ő eminentiájára, ki minden 
egyes gyakorlaton rendesen első megjelent, és onnan utolsó 
távozott, s mindezt olly serényen, és a lelki örömtől sugárzó 
arczulattal tevé, — elégséges volt lankadozó tagjaink föl-
élesztésére, s netalán fogyatkozó buzgóságunk felfokozására. 
Egyébkinti fogadtatásunk is olly kiváló gondját tevé ő emi-
nentiája irántunk való magas figyelmének, hogy szinte már 
sokalni kezdők ránk halmozott kegyességének nagy voltát, s 
alig leltünk méltó szavakat tartozó hálánk tolmácsolására. 
Édesen jutának itt eszünkbe Megváltónk azon emlékezetes 
szavai, hogy a jó pásztor lelkét is kész feláldozni juhaiért ! 
Örök hálánk fejében legyen ő eminentiájának szentelve vál-
tozatlan fiúi engedelmességünk, tiszteletünk és hódolatunk 
hiv érzelme, mellyel apostoli intézkedéseit mindenha ki-
sérni, s teljesíteni szentül fogadjuk Olly jól esett a je-
len háborgó világ ádáz viharai közt sebhedt lelkünknek, 
a pozsonyi szent magány csendes ölében kipihenni, s fel-
üdülni! Újult erővel föléledt bizalmunk Istenben, és a sz. 
hit malasztjában, mellynek hirnökeivé a jó ég elrendelt 
bennünket; s megedzett akarattal térénk vissza őrhelye-
inkre, hogy bátor mellel fogadjuk a menny ellen összees-
küdt elemek bősz csatáját. Valóban, a lelki-gyakorlatok az ál-
mos léleknek ébresztő, a bágyadtnak élesztő, a vétkesnek 
fölrezzentő, a szennyesnek tisztító, a nyavalyásnak gyógyitó 
szer. I t t a csendelgő magányban az ige magva hangosabban 
szól, és mélyebben esik be a föltárult kebel fenekére. A há-
lyog önkényt lehull a szemről. A lélek megrettenve szemléli 
saját meztelenségét, és Istennek megmérhetlen távollétét ma-
gától; vezekleni kezd üdvös felocsudásában, és közeledni óhajt 
Teremtőjéhez, sőt eped egyesülni vele : s e végből minden 
hangot mentő eszközként ragad meg, és sz. fohászok közt kiált 
égi segélyért : ,Paratum cor meum Domine, paratum cor me-
um'! S az Isten malasztja hathatósabban végzi mysticus mű-
ködését. Kétségtelenül a lelki-gyakorlatok korunkban, mint el-
keriilhetlen lelki szükség,fejünkre nőttek. Minél inkább távozik 
a világ Istentől, es a hittől, az egyház fölkent szolgájának annál 
inkább kell annak öntudatát lelkében föléleszteni, hogy a té-
velygőket szellemi hatalmával az élet vizéhez visszaterelje. 
De hol szerzendi meg alkalmasabban e csudaerőt, hanemha a 
lelki-gyakorlatoknak a Szentlélek ihlete szerint szervezett, szi-
vet és lelket átható iskolájában? Csak az vonakodik még azok 
üdvforrásából meríteni s felüdülni, a kinek lelke a világ szel-
lemétől beteg, szivén pedig titkos féreg rágódik. I t t az ideje, 
hogy a lelki-gyakorlatok elannyira üdvösséges intézete, az 
egész kath. anyaszentegyházban elátalánosodjék ! A 

IRODALOM. 
,DE SUMMIS VITAE REGULÁRIS CONDITIONIBUS.' 

(Folyt.) 
A szerzetes-életet megsemmisítendőnek, a mai világba 

többé nem illőnek stb. mondhatja valaki: de hogy szer-
zetes-életnek neveztessék az, mellyben a s z e g é n y s é g , és 
önakaratának alárendelése, még pedig olly értelemben, 

mint a minőt a fönebbi szavak kifejeznek, nem kívánta-
t ik, az nem lehetséges. A ker. kath. egyház a szerzetes-
fogadásokat kezdettől fogva mindenkor illy értelémben vette, 
s csak is igy vehette. Mert az egyház fejei, kik a valódi javí-
tást, reformot sürgették, mindig az eredeti felfogáshoz tértek 
vissza; mint III. Incze is, a nagy pápa, midőn ismétli : „Prohi-
bemus districte, in virtute obedientiae, s u b o b t e s t a t i o n e 
d i v i n i i u d i c i i , nequis monachorum p r o p r i u m aliquo 
modo possideat ; sed si quis aliquid habeat proprii, totum in 
continenti resignet... Nec aestimet abbas, quod super liabenda 
proprietate possit cum aliquo monacho d i s p e n s a r e ; quia 
a b d i c a t i o p r o p r i e t a t i s , s i c u t e t c u s t o d i a c a s t i t a t i s , 
a d e o e s t a n n e x a r e g u l a e m o n a c h a l i , u t c o n t r a 
e a m n e c s u m m u s P o n t i f e x p o s s i t l i c e n t i a m in-
d u l g e r e . " Ez az egyház törvénye. (Can. 6. Cum ad monast. 
L. I l l tit. 35. De statu monach.) Számtalan zsinati végzések 
erősiték meg e pápai nyilatkozatot ; mellynek alaposságához 
egyébiránt az egész egyháztörténet a legérthetőbb commentárt 
nyújt ja azon sz. atyák és valódi szerzetesek életében, kik ezen 
elvet nem csak szóval hirdették, de cselekedettel is teljesí-
tették. Ezt nem tudnia egynek sem lehetett soha, ki magát a 
kolostori életre elszánta. Maga a tridenti sz. zsinat is e szel-
lemben adá ki ama rendeletét : „Nemini regularium" (ismét 
nincs semmi különbség téve a szorosabb, vagy tágabb szerze-
zetesi rendszabályok közt : mivel ebben egyeznie kell, mint lé-
nyeges dologban, valamennyinek) „tam virorum, quam mulie-
rura liceat bona immobilia, vel m o b i l i a , cuiuscunque qua-
litatis fuerint, etiam q u o v i s m o d o ab eis acquisita, tam-
quam propria, aut etiam nomine conventus" (vagyis ennek 
nevében, állítólag engedelméből birni ugy, mint sajátját) „pos-
sidere, vel tenere." (Sess. 25. cap. 2. de reg. et mon.; 
szerző által hibásan idézve ,de reform.') Melly zsinati vég-
zést VIII. Kelemen pápa ekkép világositá föl : „Neque su-
perioribus, quicunque illi sint, ullo pacto liceat fratribus, aut 
eorum alicui bona stabilia" (az azt használónak á l l a n d ó a n 
birtokba adottul,) „etiam ad usum fructum, vel usum, admini-
strationem aut commendam, etiam depositi, aut custodiae nomi-
ne concedere ... Nulla quorumcunque superiorum dispensatio, 
nulla licentia, quantum ad bona immobilia, vel mobilia, fratres 
excusare possit . . . etiamsi superiores asseverent, huiusmodi 
dispensationem aut licentiam concedere posse, quibus in ea 
re fidem minime adliiberi volumus." Ezt VIII. Orbán alatt a 
,Congregatio Concilii' stb. ujolag és többször megerősítette. 
Tudva van egyébiránt, hogy e pontot illetőleg a különben olly 
,szelid' és ,discret' benedeki szabály szerint is, a legnagyobb 
szigorúságot gyakorolta az egyház ; és hogy maga nagy sz. 
Gergely pápa is ama törvényhez tartotta magát életében : 
„Quod si proprietas apud quemquam inventa fuerit in morte, 
ipsa cum eo in signum perditionis extra monasterium in ster-
quilinio subterretur." (Cap. Cum ad monast.) Ezekből sz. 
jogosan következteti (26. 1.), hogy azok, kik ünnepélyesen 
letették a szegénységre is kötelező szerzetes-fogadásokat,, 
e tökéletes lemondást minden tulajdonról, csak a fönebbi, 
s nem más értelemben vehetik. „Ex his," ugy mond, „ni 
me fallunt omnia, aífatim colligi posse reor , quid e mente 
Ecclesiae paupertas religiosa importét. Quod si tamen aliquis 
hic necdum acquiescens ultro quoque verbis contendere me-
cum velit , hunc ego percontabor : cuiusnam generis credat 
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esse vota a se nuneupata ? Reponet procul dubio, ea quam 
maxime solemnia a se liaberi, nec parum iniuriosum in se 
fore, id qui pernegatum iret. Atqui voto paupertatis recte ex 
eo accedit solemnitas, quod a b s o l u t a m, omnis dominii 
omnisque proprietatis incapacitatem inducat ; votum enim 
paupertatis etiam perfectae, cui relativa dumtaxat annexa est 
proprietatis et dominii incapacitas, quale est Scliolasticorum 
Societatis Jesu , omnino simplex est. Quam in rem cl. Bouix, 
vestigia premens Suarezii, ita loquitur : ,Ut solemne sit pau-
pertatis votum, necesse est incapacitatem dominii ipsi alliga-
tam, esse absolutam, id est, perpetuam et immutabilem, tam 
ex parte religionis , quam ex parte religiosi.' Et paulo ante : 
,Sicut omnes admittunt, per votum solemne castitatis dirimi 
matrimonium ratum non consummatum, et induci inhabilita-
tem ad aliud valide contrahendum : ita apud omnes extra con-
troversiam est, per solemne votum paupertatis induci incapa-
citatem dominii Unde certa apud omnes regula es t , so-
lemne esse votum paupertatis, si banc dominii incapacitatem 
inducat ; solemne non esse, si earn non inducat." (Tractat. de 
iure regul. T. I. p. 108 et 101.) Azon ellenvetésre, liogy hi-
szen azért lehet valaki szerzetes, ha nem fogad is illy ünne-
pélyesen szegénységet, csak azt mondhatni, hogy igen is le-
he t : de ha olly szerzetbe lépett, melly ünnepélyes fogadás-
s a l j á r , a köteleztetés is ollyan marad, és abban senki sem 
dispensálhat. Vannak például nőszerzetek, mellyekből ki is 
léphetni: de ki ollyannak lett tagjává, mellybőlnem léphetni 
ki, amazok példájára hiában hivatkoznék. Egyébiránt a s z e -
g é n y s é g e t illetőleg, erre a nem ünnepélyes fogadást, hanem 
egyszerű Ígéretet tet t egyének is csak ugy köteleztetnek, 
mint egyebek ; a különbség csupán abban áll, hogy az egy-
szerű fogadást te t t szerzetes el is hagyhatja a rendet , és ak-
kor megszűnik rá kötelezve lenni : de mig annak tagja, ő sem 
különbözik a többitől a birhatást illetőleg. E tárgyat elég fon-
tosnak tartjuk arra, hogy az iránta táplált balhiedelmek felvi-
lágosítása s eloszlatása végett, a könyvkereskedésbe tudtunkra 
legalább nem ment munkából, lehetőleg bőven idézzünk. „Ne-
que obtendat quisquam : ex sententia canonistarum omnium ad 
essentiam status religiosi liaud requiri paupertatem, quae ex-
cludat dominium, sed sufíicere earn, quae excludat usum li-
berum et independentem. Id enimvero. . . . nemo est, qui in 
controversiam adducere audeat. Quid vero inde sequitur ? 
Sane non aliud, quam quod status religiosus completus cum 
votis etiam simplicibus possit consistere, et qui haec emise-
run t , non minus veri sint religiosi, quam qui solemnibus 

se se obstrinxere" hanem azért : „minus pauper esse tene-
tur, qui in religione ab Ecclesia approbata votum simplex 
nuncupavit, quam ille, qui voti solemnis reum se fecit ? F a 11 i-
t u r , quisquis id existimat. Utriusque par est conditio; 
uterque eadem plane paupertatis lege constringitur : neutri 
quidquam proprium habere fas est Qui votum simplex in 
ordine ab Ecclesia probato emittit, et ipse omni possessione 
se abdicare tenetur, nec nisi c a p a c i t a t e m retinet domi-
nii iterum adeundi, si forte religioni, quam professus est, ex-
cedere ipsum contigerit." (Epen ugy, mint az örökös szüzes-
ség fogadását le nem tet t szerzetes nők is szentül köteleztet-
nek, valamig a szerzet tagjai, az egyszerű fogadással Ígértnek 
megtartására.) „Non ergo alio distat votum simplex a solem-
ni, quam quod illius efficatia capacitatem dominii non extin-

guat , sed veluti suspendat; revicturam, quamprimum re-
ligiosus ab ordine dimissus voti vinculo expeditur : huius 
vero efficacia ea sit , ut incapacitatem inducat perpe-
tuam , et immutabilem. Ex his simul pate t , omne praecludi 
effugium, omnemque argutandi licentiam, cum de effectu 
modoque voti paupertatis quaeritur. Quamprimum nempe 
constat votum solemne ab aliquo emissum fuisse , hoc 
ipso certum quoque e s t , omnis tum dominii, tum cu-
iusvis proprietatis exsortem eum factum esse." — S z o k á s r a 
hivatkozni, lélekismeretes dolgokban, és a világos törvény el-
lenére , fölöttébb veszedelmes : ám lássák , kik ezt tenni me-
részlik; de hogy nem járnak az üdvösség biztos ut ján az 
illyenek, azt szerző 34. 1. és a következőkön eléggé kimutatja. 
A világ szokásai mindig ellenkeztek azzal, mit az evan-
gélium szelleme követel: s a keresztény-, főleg egyházira néz-
ve, csak az utóbbi szolgálhat zsinórmértékül. Kik mindig azon 
legszélső vonalon akarnak já rn i , melly a hit országát a hitet-
lenség- és kárliozatétól elválasztja, s melly annyira kétes olly-
kor , hogy az egyház részéről legfölebb is eltűrésre, de he-
lyeslésre soha sem számolhat, azok minden egyébre alkalma-
sabbak, mint a r ra , hogy a ker. élettökély példányaiul szol-
gáljanak. Pedig a szerzetes-rendek alapítói, a szokásos élet-
módnál valami tökéletesebbet, és magasabbat akartak. Szerző 
ezt a 39. és köv. 1. az ur Jézus példájából szépen következteti. 
Hiszen a pénzről lemondani, még nem is valami nagy. „Aurum 
deponere, i n c i p i e n t i u m est, non perfectorum", mond sz. 
Hieronymus; és a kik ezt is sokalják, azok a tökély utján nem 
messze haladtak: azon az uton, mellyen járni, szent köteles-
ség „viro religioso, qui ad perfectionem tendere sub mortali 
obligatur" (47. 1.). Minden esetre különös ellentétbe helye-
zettnek kell ott látni magát a léleknek, hol az életben egészen 
mást tüz ki magának czélul, mint mit ünnepélyesen elfoga-
dott szabályul, rendjének alapítói elejbe írtak : és e megha-
sonlás valamint az í téletet , ugy a büntetést is magával hord-
ja Nem tartóztathatjuk meg magunkat ama kép rövid vá-

zolatától, melly a szerzetes-rendi szegénység eszménye után 
van festve : az annak megfelelő valóságot az élet ugy sem min-
denütt láttatja. „Cui amplius, quam nécessitas requirat, suppe-
tit, proprie dives est: quare monachus supervacuis gaudens, res 
hybrida videri possit; est enim pauper simul et dives: pauper 
nomine et professione ; re autem opulentus. . . . ,Superfluum 
est quo sublato reliquum sufficit. Duarum altera superfluit, 
quando illarum una sufficit. Multum superfluit, quando parum 
satis est. Pretiosum abundat , si vile satisfacit.' Qui vitam non 
ex opinione, sed ad rationem instituit, nullo negotio deprehen-
det , quid mensuram necessitatis excedat . . . Inter statuta 
Congregationis S. Mauri legitur : ,In cellis sit parva mensa, 
quidam pii libri, sedile ligneum, vel stramineum, oratorium 
parvum cum paucis imaginibus modici valoris, parvum stra-
tum ' Lautitias in cibo potuque praetendere , quaesitum in 
vestitu nitorem affectare, cellam ornare, farcireque rebus, 
queis homines mundo et eius vanitati dediti oblectantur, ex-
pensas facere in procurandas commoditates, et distractiones, 
etc. cum alienum sit a paupertate vera , est insuper genus 
quoddam iniustitiae; siquidem quidquid in monasteriis ne-
cessitati superest , pauperibus debeatur. Ideo S. Bernar-
dus huiusmodi abusus perstringens ait : ,Clamant nudi, clamant 
famelici, conqueruntur, et dicunt : Nostrum es t , quod effun-
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ditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditur.' 
E t alibi : ,Quidquid praeter necessarium victum ac simplicem 
vestitum de altari retines, tuum non es t , rapina es t , sacrile-
gium es t . . . ' Perfecta paupertas requirit, ut incommoda et de-
fectus rerum etiam necessariarum nefors occurrentes, aequo 
animo perferantur. ,Quomodo enim paupertatis amator est, 
qui nullum defectum sustinere vult ?' (Albertus Magn.) Si re-
ligioso" (s átalában mindennek, ki magát Krisztus követőjé-
nek vallja) „nihil unquam circa victum, vestitum , habitatio-
nem aut officium deesset, in quonarn virtutis huius consiste-
ret meritum ? In quo imitaretur ille vitam Redemtoris, qui 
calicem paupertatis usque ad faeces exhausit ? Inopia et pri-
vatio commodorum, ad ipsam notionem pertinet paupertatis. 
.Velle esse pauperem. ait S. Franciscus Salesius, et nullum 
velle incommodum habere, nimis quam magna ambitio est ; 
idem namque est ac velle simul honorem paupertatis, et com-
moditatem divitiarum ac opum habere.' Numquid non turpis 
hypocrisis foret , paupertatem vovere eiusque titulum praese 
fe r re , et tamen nullius plane rei defectu laborare ? Quis non 
mortalium, etiam eorum, qui terrena solum sapiunt, haccon-
ditione pauper esse opte t , ut nullam penuriam sentiat ? . . . 
,Sunt, qui pauperes esse volunt, eo tamen pacto, ut nihil eis 
desit, et sic diligunt paupertatem, ut nullam inopiam patian-
tur." (S. Bernard.) A szerzetes-élet lényeges föltételei közt, a 
szegénységen kivül, szerző a c s e n d e t , a magányt találta dol-
gozatában legjobban kiemelendőnek : és helyesen; amennyi-
ben ez alatt a magába-szállás-, és világtóli elvonultságnak, 
nem kényszerűségből t ü r t , hanem önkényt választott eszkö-
zét és föltételét érti. Szép, és tanulságos , mit erre nézve ira-
tának 2-ik részében, a ,silentium' czime alatt, olvasóinak meg-
fontolásul nyújt. Örömest közölnők az egészet, ha lehetséges 
volna: de lapunk körétől terjedelmessége-, nyelvétől latinsá-
gánál fogva jobban e lüt , hogy sem illyesmit megkísérthet-
nénk. Azért csak némellyeket idézünk belőle. „Saepe ego", 
mond, „ac multum mecum ipso expendi leges, queis instituta 
monastica universim continent.ur, nec satis demirari potui sin-
gularem iudicii maturitatem , longo rerum usu atque expe-
rientia partam, quae iis sanciendis praesedisse mihi visa est. 
Quanta in iis sapientia, quam psychologica intimorum animi 
liumani recessuum cognitio, quam providus ad omnes naturae 
nostrae infirmitates respectus, accurataque in iis sanandis in-
dustria relucet ! . . . Haec cum de omnibus in genere, tum in 
specie de s i l e n t i i lege iure optimo dici posse, neminem, re 
diligenter considerata, inficiaturum confido. Solemne quiddam 
ac dignitate plenum inest silentio iam in se spectato ; quod 
propterea indoli humanae adeo contrarium non est , ut potius 
quam maxime eidem conveniat. Deus ipse ac natura primor-
dia rerum alto, et importunis perscrutationibus baud accesso 
contegit secreto. Tacitus ac inobservatus est processus, quo 
evolutio vitae altioris in homine decurrit , et omnes fere, quos 
sive antiqua, sive recentior aetas tulit, excelsis ingenii animi-
que dotibus ornatos, in solitudine convaluisse eâque delecta-
tos fuisse constat, i ta , ut vel inter gentiles non pauci prae-
clari viri inter media administratae reipublicae impedimenta 
secessum, ac beatum illud suspiraverint otium, in quo sapien-

tiae sibique solis imperturbate vacare beeret. Scholae italicae 
parens Pythagoras multo satius esse censuit tacere, quam lo-
qui; eiusque auctoritate silentium ut aliquid divinum (Athen. 
V I I . 80. Oeîov yao tjyovvrai rr/v ano^i]}'.'), e t t a m q u a m p rae -
stantissima erudiendis hominibus institutio habebatur.... Enim-
vero in solitudine demum ac silentio homo sibi ipsi plene red-
ditur, et vera libertate, eaque felicitate perfrui tur , quam ani-
mus secum contentus, nec ullis perturbationibus agitatus pro-
curât." (S idézi Aristotelesen kivül Schoppenauert : „Egészen 
ő maga, csak addig lehet az ember, mig magánosan van ; a ki 
tehát a magánléteit nem kedveli, az a szabadságot sem sze-
reti : mert csak mikor egyedül van , szabad az ember A 
szívbeli valódi mély béke, s a tökéletes léleknyugalom csak a 
magányban található fel." Parerga. I. 400. 1.) „Hic, nec alibi 
facile eum statum adipiscitur, in quo citra exaggerationem 
dicere possit cumPlinio: ,Nihil audio, quodaudisse , nihil 
dico , quod dixisse poeniteat : nemo apud me quemquam si-
nistris sermonibus carpit; neminem ipse reprehendo, nisi 
unum me Rectam sinceramque vitam ! Dulce otium, ho-
nestumque, ac paene omni negotio pulchrius.' (Lib. I. epist. 9.) 
At vero minusne dignitatis atque emolumenti inesse credemus 
sacro, quod religiosis colendum incumbit, silentio ? Quo qui-
dem nomine non elingvem ingenii aut stupore obtusi, aut te-
trici et melancholici taciturnitatem, neque etiam absorptam 
intellectus exercitationem : sed piam ac iugem mentis animi-
que in Deo recollectionem intelligi noverunt omnes ; uti et 
illud, hanc recollectionem non tantum in externa oris a su-
pervacuis verbis cohibitione, sed in eo potissimum repositam 
esse, ut cor ab omni creatura avocetur, et exclusis quibus-
cunque imaginibus motibusque paci internae infestis, aptum 
reddatur voci Creatoris intus loquentis intenta auscultatione 
percipiendae ; maiorem quippe saepe quovis strepitu externo 
fragorem excitant cogitationes intempestivae , affectus, pas-
siones, ac inprimis conscientiae obloquentis remorsus." (Vége 
követk.) 
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Tartalom: A hazai egyházi művészet. (Folyt.) — mokból divatszerüen készült holminek felaggatásá-
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= = = = = = = = = = = = = = = = mégis pazarló, mindenesetre pedig méltatlan, ál és 

A hazai egyházi művészet. hamis m<"i™m°kkal nüjfako« kwtfrkodí. már 
"gjis kepes volt az egyházi ízlés ama komolyabb 

(Folytatá3.) irányának hitelét a járatlanok előtt veszélyeztetni. 
A győri püspöki goth várkápolna eredetének Ennek ellenében itt megválasztva találjuk a goth 

és restauratiójának történetét az előbbiben tehát lát- idomnak egyaránt a tárgyhoz és azon korszakhoz, 
tuk ; lássuk most már magát a müvet. Ugy hiszszük, mellyből való, nem csak megfelelő legcsekélyebb 
hogy mindenkit, a ki ezen szentélybe belép, legyen árnyalatait, hanem az ezekhez ismét illő anyagot is. 
az szakértő, vagy nem, már első tekintetre öntudat- Mert az egyházi müidomoknak, s e szerint a goth 
lanul is meg fog lepni annak nem csak csinja és ma- Ízlésnek is mai alaposabb tanulmányánál és ismere-
gasztos szépsége, de, a mi fő, azon kifejezhetlen ténél fogva kétségtelen jelenleg, hogy az alapjában 
fönségü egyházias ihlete is, melly csupán a valódi azonos eszme s idom, ugy szólván minden tárgyban 
egyházi művészetnek sajátja, s melly itt, mondhat- és minden korszakban, valamint a vidékek, orszá-
nók, minden tárgyon, a megszentelt egyházias for- gok és nemzetek sajátságai szerint is, különváló ala-
mák által elömlik. Ezen főből pedig meggyőződhetünk kitásökat és sajátságokat mutat; mellyek folytono-
mindjárt arról is, hogy régi, ős tisztes bazilikáink és san bizonyos hagyományos, és-históriai jogosultság-
magasztos goth dómjaink méltó disze helyreállitásá- gal birnak, s mellyeknek azután különösen az e 
nak csak egy a módja, s ez az: ha azokat eredeti monu- nemű müvek restauratiójánál valamint mindig tekin-
mentalis idomukban , minden részeik teljes öszhang- tetbe kell jonniek, ugy azok valódi alapos, mély és 
zásával, valódi egyházművészeti szellemben restau- terjedelmes tanulmányt igényelnek: minél fogva a 
ráljuk. Fényes példája ime ennek tárgyunk! művésznek mintegy próbakövéül szolgálnak. 

A műértő azonban itt még kiválólag meg lesz A győri püspöki kápolnában e szerint a restau-
hatva a művészi feladatnak mind az egészben, mind ráló műépítésznek azon különös feladata volt, mind 
pedig az egyes részletekben teljesen sikerült kivi- az egészben, mind pedig az egyes részletekben, a 
tele által. Ha ugyanis az első benyomáson tul, melly- XV-dik század vége felé hazánkban virágzott és di-
nek az egész mü harmonicus fönségének hatása alatt vott késő goth, ha mindjárt kevésbbé szervezetes, 
önkényt átengedtük magunkat, lassankint és egy- de annál tetszősebb formákban gyönyörködő kápol-
másután a részletek vizsgálatába ereszkedünk, látni na-izlést érvényesíteni; mellynek a helyre állitandó 
fogjuk, hogy ugy szólván az ajtókilincstől kezdve a épület csupasz váza is már egész jellegét félreismer-
kehelyig, a zsámolytól egészen az oltárig, ugy a hetlenül magán viselte. A feladat tehát mindenek-
bútorzat, mint az épület, a legkisebb részletekig előtt az volt, hogy az egész épület megmentessék 
öszhangzó alapos tanulmányt, és művészi kivitelt azon barock-renaissance modorbéli ál-diszitvények-
árul el. Ez alatt azonban itt nem értjük csupán azt, tői, vagyis az ugy nevezett czopftól, mellyet az uj-
hogy távol van mindazon szemfényvesztő, sőt mél- kor azon divata, mellytől az egyház sem meneked-
tatlan és lelkismeretlen e l j á r á s tó l , melly a goth iz- betett, ráaggatott volt; s hogy azután az e miatt, 
lést jelenleg például néhány játékszerün utánzott a szélesen terpeszkedő ál-oszlopdiszitvények végett 
csucsiv-alakzatban , gipszből, terracottából, ugy ne- letört valódi oszlopszálak és gerinczek, befalazott, 
vezett kőpapirosból, vagy legíölebb festett deszká- elvakolt, és megsemmisített goth tagozat és diszmü-
ból és öntött vasból, meg más hasonló surrogatu- vezet helyreállíttassák : egyszóval, a hiányzó rész-45 
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letek pótoltassanak, és az egész eredeti minőségébe 
visszahelyeztessék. Mindez valódi művészi tapintat-
tal , a legszerencsésebben eszközöltetett. A csucsive-
zetnek ugy nevezett szövedék-, vagy csillag-gerin-
czezete, a fenmaradt egyes részletekhez képest, a 
késő goth művészetnek ugyan kevésbbé erőteljes és 
szervezetes, de annál kecsesebb és csinosabb formái 
szerint pótoltatott, és kiegészíttetett ; még pedig az 
egészhez képest, szilárd kőfaragványu tagozattal. 
A renaissance-lisenek alkalmazása miatt egykor le-
tört gerincztámok helyére, ujabb karcsú oszlopszá-
lak alkalmaztattak, szinte faragott kőből: mellyek-
nek diszes nüvénylombozatu, s a legszabatosabb kő-
vésettel képezett fejezetén nyugszanak most az ive-
zet lefolyó hevederei s gerinczei. Az ablakok kitö-
rött diszmüvezete , s elmállott párkányzata uj , styl-
szerii, szilárd faragott-kő tagozattal helyreállíttatott. 
A belső falazaton, eredeti építésének azon hiánya, 
hogy csupán tört, és nem faragott négyszegkőből 
készült, igen szerencsés utánzással pótoltatott. S ez 
utóbbi volna az egyetlen palliativszer, melly alkal-
maztatott. De ez is nem a restauratio, de az eredeti 
épités rovására esik ; technikai kivitele pedig épen 
ugy tartósságot igér, valamint természetszerű gyön-
géd kőszinárnyalata a többivel öszhangzását eszközli. 
Képzeljük magunknak a kápolna ezen diszes helyre-
állításához még, mint mondók, mérsékelt terjedelmű, 
de magas sugar alakját, mint azt a gotbica különö-
sen az illy több emeletes keskeny várkápolnákban 
olly fölülmulhatlan fónségü aránynyal képezni tudta : 
s önkényt hódolnunk kell azon egyszerűen magasz-
tos hatásnak , mellyet a valódi ihletettségü művészi 
izlés és arány gyakorol; mintegy szembetűnő, s ha-
tározott ellentétet képezvén például ujabbkori, re-
naissance-modoru, s pajtaszerü azon egyházainkkal, 
hol a tagozatlanul szélesen szerteterpeszkedő faltére-
ket, kiáltó színezetű, s módnélküli folytonos fest-
vény-ábrákkal vagyunk kénytelenek fedezni, ha né-
mi diszt és fényt akarunk nekik kölcsönözni. De mi 
által az egyházi építészeti hatás helyett inkább káp-
ráztató festvény- és képcsarnokokat állitunk elő. 

Építészeti constructive részletei ezen művészi, 
tapintatos, és Ízletes helyreállítása mellett azonban 
nevezetesen tekintetbejön még azon épen olly dus, 
mint mübecsü és stylszerü benső bútorzata, melly 
által teljesen meglep, és minővel, valóban kételke-
dünk benne, hogy Dóczy Orbán általi építtetése 
fénykorában is birt volna valaha. — Az ujabb mü-
ismeretuek és tanulmánynak egyik legjelentéke-
nyebb vívmánya az, hogy olly teljes öszhangzásba 

tudta ismét hozni az egyházi építészeti idommal az 
egyházi eszközök és bútorzat különnemű tárgyainak 
formáit, mint azt a középkori egyházmüvészet csak 
virágzása legfőbb fokán látta. S midőn ezen egyház-
művészeti, s ugy szólván archaeologiai mélyebb vizs-
gálatok és tanulmányok eredményét a győri püspöki 
kápolnában teljes correctséggel és izletességgel alkal-
mazva találjuk, kétségtelenül teljes méltánylásunkat 
is igénybe vehetik. Valóban sajátságos hatást gya-
korol a nem szakértőre is, midőn ezen olly játszias 
könnyedségü, és finom szépségű gyöngéd goth for-
mákkal, egyszersmind a tárgy solidságát, mindenek 
fölött pedig czélszerüségét is párosítva szemléli. 

Kezdjük mindjárt szemlénket a főtárgynál : az 
oltárnál. A goth idomnak építészeti alapformáival 
emelkedik a magas alkotvány, természetes színű ke-
mény fa faragványban, dus és finom vésette! díszít-
ve, s csak itt-ott gyöngéden aranynyal mintegy sze-
gélyezve. Közepén, a Boldogs. Szűznek, a XV-dik 
század megfelelő ízlésében, arany alapon festett ké-
pét foglalja magába, melly asz. Szüzet mint Magyar-
ország védasszonyát állítja elő: a magyar királyi 
korona és jogar historiailag hü ábrájával fején és 
kezében. A mübecsü kép Dobiasóvszky festő müve. 
Fölötte e felirat olvasható : „S. Maria Mater Dei, Pa-
trona Hungáriáé." Mellette egy felől sz. István, más 
felől sz. László király faragott szobra áll. Azoltár-al-
kotvány legfelsőbb részét, mintegy tetőzetét, a goth 
idomú oltárok rendes tornyos mennyezete képezi, 
melly alatt a feltámadott Megváltó alakja látható. 
Mig lent, közvetlen a mensa fölött, a kis egyszerű 
szentségház, a tabernaculum emelkedik. Az egész ol-
táralkotmány teljesen constructivus modorban, egy 
alapidomból fejlődve emelkedik, goth tagozással, 
lombfüzér- és diszmüvezet - faragványokkal ékitve. 
Ezek közt mellesleg alkalmazva vehető rajta észre 
az országnak, s az alapítónak czimere. Mélyebben 
rejtve találjuk a tervező építész, és a kivitelt eszköz-
lött művészek neveit: „Invenit Architectus Josephus 
Lippert Aradiensis. M. Saitz Sculptor. Ig. Karger 
Faber lignarius."— Az oltár mellett balra, szokott he-
lyén találjuk a püspöki faldistoriumot. Hasonlón 
goth idomban kemény fából, dus vésettel és farag-
ványokkal készült és diszitett magas mennyezetes 
támlával és zsámolylyal ; s a milly egyszerű, mon-
danók első tekintetre, épen olly ízletes, mint czél-
szerü szerkezettel. Az oltárral átellenben levő falnak 
emeletes magasságában ismét művészileg készült 
karzat alkalmaztatott, melly a hátsó falat mint cho-
rus, vagy oratorium foglalja el. Ez isalegizletesebb 
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goth idomú kemény fa faragványmü : áttört diszta-
gozattal, mellyben a keresztvirágok, a négy- és há-
romlevelű (vier- és dreipass) ékítmények, a csipke-
szerű és csipkefinomságu szegélyzetek bájos válto-
zatosságban egymást érik. Közben a karzat minden 
egyes osztályterén más, és más szent mondat, irat-
tekercs alakú ékítményeken , arany szegélyzet közt 
és arany betűkkel, mindannyi jellemző ajtatos fo-
hászként lebeg. „Initiuru sapientiae timor Domini", 
áll elől; azután: „Jubilate Deo omnis terra." Es : 
,,Deus noster refugium et virtus." Végre: „In nomine 
Jesu ornne genu flectatur." Meg: „Ave Maria gratia 
plena." Mint látni, igen hiven és szerencsésen utá-
nozva találjuk ebben is a középkori egyházi művé-
szet azon hagyományos, ajtatos és kegyeletes szoká-
sát, melly szerint minden műtárgyai mindannyi 
megfelelő s jellemző ajtatos jelszavakkal és kifejező 
fohászokkal voltak átszőve. A többi bútorzatot még 
egy kartámlás egyházi ülőpad, s külön kisebb zsá-
moly képezi; mindkettő ismét az előbbiekhez ha-
sonló Ízlésben és szorgalommal készült. 

Még kitűnőbb mübecsüek, már nemesebb ércz-
anyaguknál fogva is, az egyes eszközök és szent edé-
nyek. Illyen a meglepő szépségű függő oltárlámpa, 
mellyben az örök-mécses ég. A milly bájos, olly sza-
bályos gotlxidomú áttört mü; mellynek mesteri alap-
idomát és kivitelét méltón csak csudálni, és nem leír-
ni lehet. A müismerők tetszését minden tekintetben 
megnyert tárgynak úgyis hü fénykép-ábrái a szak-
értők előtt már ismeretesek. Bevésett felirata mond-
ja : „Episcopus Joannes Simor hoc opus fieri fecit 
1858. Invenit J. Lippert Aradiensis." Valódi egyet-
len azonban, unicum, mint mondjuk, a maga nemé-
ben, mind remek kivitelére, mind pedig anyagára 
nézve a kápolna goth kelyheinek egyike. A goth ke-
helynek máskép is, az egyházi szabályoknak meg-
felelő czélszerüségéről, már az előbbi alkalommal 
szóltunk volt; valamint az itt szóban levő kehei y-
nek méltányló leirásai is már a kül és honi lapok-
ban olvashatók voltak. Itt tehát csak a leirás teljes-
sége végett mondjuk el röviden, hogy anyaga a 
mélt. győri püspök vaszari jószágának szántóföldén 
talált, nagyobbára későbbi, XVII-dik századi ujabb 
veretű ezüst tallérokból való; melly véletlen talál-
mány tehát igen méltón és megfelelőleg szenteltetett 
ő méltósága által ezen szent czélra, az oltár szolgá-
latára. Még érdekesebb majdan azon ékkövek törté-
nete, mellyekkel a kehely diszittetett. Ezek Kon-
stantinápolyból, a Justiniana bazilika mozaik-kövei-
ből valók ; honnét mások által emlékül hozva, illy 

emlék-ajándékkép kerültek a mélt. püspök birtokába 
is és most hasonlón igen illőleg alkalmaztattak e 
szent czélra. Ezen körülményt említi a kehely tala-
jának felirata is: „Ex argento,vomere in Vaszar eie-
cto fieri, et lapidibus Justinianae Basil. Constantinop. 
olim propriis ornari fecit Joannes Simor Episcop. 
Jaurin. 1859." E mü szinte Lippert mesteri mintá-
zata szerint készült; s valóban alig lehet valami iz-
letesebbet és szebbet, s mégis egyszerübbetképzelni. 
Talaját a goth kehelyalak hatlevelü rózsája képezi. 
Minden levél közepét aranyozott lombékitmény, kö-
zepén az ékkővel, díszíti. Hasonlón alkalmazvák e 
diszitmények a kehelyszár kiálló gombján (az ugy 
nevezett nodus, vagy pomellum), valamint a tölcsér 
alakú kehely-cupa aljának foglalványaul. Ehhez a 
kehelynek egyéb egész külseje, a fénytelen ezüst-
fém szinben, megaranyozatlanul maradt; mig belül 
gazdagon és fényesen megaranyoztatott. Nem csak a 
fényes arany ékítmények sokat nyernek az alap ezen 
sajátos tompa színezete s halaványsága által, és an-
nál inkább tündökölnek : de az egész kehely majdan 
zománczszerü külső kinézéssel bir az arany és ékkő 
diszitvény közt. S ebben is valódi virtuositással utá-
nozva látjuk a középkor e nemű remek egyházi edé-
nyeit, millyenek már most csak ritkaság gyanánt 
mutogattatnak hazánknak is még egy-két egyházi 
kincstárában. (Vége követk.) 

I—ltfi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
A PECS-i megyéhez tartozó Némethi egyházi-kerület 

tavaszi gyűlése május hava 24-én tartatott Bodonyban. Mint-
hogy e becses lapok utján értesültem, miszerint többen olva-
sói közül érdekesnek vélik, az egyházi gyűlések terén fölme-
rült mozgalmakat is olvasni: azért a jelen gyűlés eredményét, 

v) Szokásban volt hajdan a török portánál, hogy a te-
kintélyesebb külföldi látogatóknak a zultán, kegye, s némi 
emlék jeleül megengedtetett, a mozaik rakmüvel diszitett Ju-
stiniana bazilika, mai moschea, boltozatáról annyi ékkő elvi-
tele , mennyit három pisztoly-lövéssel a különben elérhetlen 
mennyezetről szerezhettek. Igy jutottak ezen kövek Höck 
apát , bécsi keleti akadémiai igazgatónak, egykori növendékei 
által birtokába ; ki azokat örökiteni kivánván , apáti mell-ke-
resztébe foglaltatta. Halála után ezen ereklyét megszerzé a 
mostani kalocsai érsek ő nméltósága, mint akkori Pázmány-
intézeti igazgató ; ki azzal a győri püspök ő méltóságának azon 
alkalommal kedveskedett, midőn a megyéjében levő széplaki 
apátság czimével felruháztatott. 
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vagyis jegyzőkönyvét kivonatban ezennel kivántam nyilvános-
ságra hozni. Mindenekelőtt a kerületi gyűlés a megyében di-
vatozó szép szokás szerint, sz. mise-áldozat-, és a Szentlélek 
segitségül-liivásával vette kezdetét ; mellynek végeztével, az 
eleve kijelölt tanácskozmányi tárgyak fölött következendőleg 
történtek a vélemény-nyilvánitások. A kerületi esperes ur fel-
olvasá, 1-ör: mélt. megyés-püspök ur-, megyénk szeretve tisz-
telt főpász torának april hó 10-én kelt hivatalos levelét, melly-
ben még a jelen év folytán általa megtartandó megyei zsinat-
ról értesíti a megyei t. cz. papságot. Milly lelkesen fogadák e 
hir t a kerületi lelkipásztorok, eléggé kiviláglik a gyűlés jegy-
zőkönyvéből, melly ekképen hangzik : „Miután a megyei zsi-
natok hasznát és szükségét a kath. egyháznak több tekinté-
lyes, tudományban és erényben kitűnően tündöklő férfiai el-
ismerék, a tridenti közönséges gyülekezet pedig (Sess. 24. de 
ref. c. 2.) azoknak megtartását ismételve rendelé : azért nem 
csuda, hogy a jelen egyházi gyűlés is, értesülvén mélt. püspö-
kének ezen szándokáról, és ez által fölélesztve érezvén az annyi 
idő óta megszakadt, de már a kath. egyház második és har-
madik századaiban divatozott fegyelmet és szabadságot, nyil-
vános örömben tört ki; s ezen hirt, mint vigasztelj est üdvözlé 
s fogadá." 2-or : A fönebbi püspöki körlevélben felhivatik a 
kerületi gyűlés vélemény-adásra, s a következő kérdésekrei 
válasz-a]: a) Milly segéd-eszközök által lennének az 1858-ik 
éVbenJ Esztergomban tartott tartományi zsinat határozatai, 
különösen azok, mellyek a lelkipásztorkodásra, s a népben 
eszközlendő vallási buzgósás; fölélesztésére vonatkoznak, si-
keresen életbe léptetendők ? A t. egyházi-kerület ezen kérdést 
illetőleg akként vélekedik, miszerint a mélyen tisztelt tarto-
mányi zsinatnak határozatai eredménydusan főleg akkor le-
endnek foganatositandók, ha a világi hatalom az egyházival 
kezet fogva, együtt közremüködendik. Mert habár , miként a 
jelenlevő kerületi tagok megjegyzek, sokan vannak híveink 
közül, kiknek keblében az igaz hit iránti magasztos érzelem 
nem hiányzik, kiket, ha történetesen meg is esnek, a pásztori 
gondosság- és eszélyességnek nem nehéz az erény út jára vis-
szaterelni : azonban vannak többen megátalkodottak is , kik 
a világi élvezetek és hitetlenség által megvakítva, csak ritkán 
máskép, mint kölcsönös és gyámolított erővel utasíthatók 
rendre, b) Ugyanazon püspöki levélben kérdeztetik : Mik len-
nének különösen teendők ezen évben megtartandó megyei 
zsinaton a kath. hit és egyházi fegyelem előnyére, az erkölcsi 
visszaélések megszüntetésére, vagy az erkölcsök javitására? 
E kérdésre alkalmas leleletet vélt adni a jelen egyházi gyű-
lés, ha a kerületben létező korcsmákat, a kihágások és ural-
kodó hibák nevezetes forrásául tartván, azok rendezését szük-
ségeli, s túlságos számát megkisebbíteni indítványozta. Vég-
re a káromkodás ellen különösen legerőteljesebb gátot vél 
vetni a gyűlés, ha az esztergomi zsinat ajánlatára, az ugy ne-
vezett, káromkodás elleni társulatok az egész megyében létre 
hozatnak. Ezután még a megyei thesis fölött történt mérsé-
kelt vitatkozás, és ő szentsége részére néhány fillérek adat-
ván, az egyházkerületi gyűlés hálaimával koszoruztatotí. — 
Még egyet legyen szabad ez úttal fölemlítenem, annál is in-
kább, mert azon megyének lelkes papjai körében történt az 
indítvány, mellyből a fönebbi tudósítások közölvék. A ,Religio: 

jelen félévi egyik számában olvasók ama szép szándokot, „mi-
szerint jó lenne, ha a,Religio'rendes czikkei mellett,aPhilothea 

módjára, minden számban egy jeles népszerű beszédet adna 
Ezen dogmatico-moralis beszédek készitésére legjobban vál-
lalkozhatnának a minden megyében létező theologiai tanárok, 
kik hivatalos állásuknál fogva, s a könyvtárak közelében létök 
miatt, ezt legügyesebben tehetnék." Ezen inditvány nyilvá-
nításával alkalmat veszek önök figyelmét tisztelt indítványo-
zók, a Pázmány-Füzetekre terelni, mint az egyházi beszédek 
közlönyére ; e tekintetben ezeket pártfogoljuk most : nehogy 
az alig megmelegedett-, és ismerttől a részvét hiánya, s apa-
thia miatt végbucsut kelljen vennünk, örvendenünk kell, hogy 
van egy különös egyházi közlönyünk, mellynek kizárólagos 
feladata, csupán egyházi szónoklatokat, még pedig népszerű 
modorban is közleni ; azért ne engedjük, miszerint egyik év-
ben 35 , másikban pedig 80 előfizetői legyenek : mennyi az 
1858- és 1859-ik évben volt: hisz ez összegeknél csupán Páz-
mány Péterünk halhatatlan és dicső neve is többet érdemelne. 
De mellette ne kívánjuk korlátolni az irodalmat az egyházi 
szónoklat terén , és annak minél tökéletesebb módoni kifejlő-
dését az által , hogy az egyházi népszerű beszédek készítését, 
csak azon , különben a hittudomány mezején nagytekintélyű 
s tiszteletű testülettől várjuk , melly a könyvtárak közelében 
lakik : hanem engedjünk az irodalmi tevékenységnek egészen 
szabad té r t , és a népszerű beszédek közlésénél ne feledjük ki 
számitásainkból azokat, kik a néppel naponkint közvetlen 
érintkezésben élnek, a nép atyáit ; kik nem annyira ugyan 
könyv- és szótárakból, mint magának a népnek ajkairól ta-
nulják a népszerűséget, és kiknek a sz. könyveken kivül (mil-
lyenek minden plebánia-lakban létezhetnek) az élet, és tapasz-
talás hosszú sora szolgál legbiztosabb forrásul, és könyv-
tárul. —cs— 

— Az alsó-köröskényi plébánia-hivatal egy vallásos ke-
gyelet sugalta jótéteményről tudósit, mellynél fogva t. cz. 
L a u r e n c h i k János u r , Verpelét város főjegyzője, szülő-
földje egyházát egy becses olajfestvériyü képpel ajándékozta 
meg. A festvény a Szent-Háromságot ábrázolja, melly is az e 
legszentebb nevet viselő vasárnapon, junius 3-án fölszentel-
tetvén , a templom szentélyének jobb oldalára illő ünnepély-
lyel elhelyeztetett. 

BECS. 0 eminentiája, a bécsi bibornok-érsek, a fővá-
ros- és megyéjének papságát , és „mindazokat, kiknek a reli-
gio , igazság, és társadalmi rend szivökön fekszik", hathatós 
szavakkal fölhívja az e végre kibocsátott körlevelében, a sz.-
szék által nyitott kölcsönbeni részvétre ; s az ,Oest. Volksfr.' 
131-dik számában a cardinalis-vicariusnak Romában, maj. 16-
dikán ez ügyre vonatkozólag kiadott köriratát is közli : melly-
ben az, a,püspöki congregatio' által hozzá intézett leirat szavait 
ismétli; reményét fejezve ki az iránt, hogy a kath. egyház fő-
pásztorai ez ügyet egész buzgósággal fölkarolandják, különö-
sen az egyházi államban, hol a fiúi minőséggel az alattvalói 
viszony is össze van kötve. 

ROMA, maj. 26 án. Mult vasárnap ment végbe a három 
boldoggá-mondatási ünnepély utolsója, melly Labre Benedek-
József tiszteletére rendeztetett. A fény rendkívüli volt ; ugy 
az abban részt vett sokaság száma is. Mint a ,Le Monde'-nak 
egy, a boldoggá mondottnak családjához tartozó szemtanú 
i r ja , a legalább is 40.000 embert magába fogadni képes Sz.-
Péter-egyliáz szűk lett arra , hogy valamennyi beférjen, ki a 
megható szertartást látni akarta. Maga az író reggeltől fogva 
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esti 8 óráig volt a templomban, s elragadtatásában sem étel, 
sem egyéb földi jó nem jutot t eszébe; sőt még ekkor is saj-
nálkozva vált meg a sz. helytől , hol a mennyei dicsőség és 
boldoglét örömeit látszott a magasztos jelenet által megíz-
lelni. A főoltár epistola-oldalán az arrasi megyéből érkezett 
zarándokok, másikon a családtagok számára volt hely ké-
szítve. „Fél tizenegykor kezdődött a szertartás. Az egész ba-
zilika a menny boltozatává lett. A lebocsátott ablakíüggönyök 
elzárták a napvilágot ; s az ötezer gyertya fénye olly világos-
ságot árasztott , mellynél a legkisebb betűvel nyomott breviá-
rium is olvasható lett." A postulator causae beszédét, mellyet 
az a szertartások gyülekezetének bibornok-elnökéhez intézett, 
ennek válasza követte. Ezután következett a pápai breve fel-
olvasása ; mire a seleuciai érsek a ,Te Deum'-ot hangoztatta. 
E pillanatban mindenki térdre borult, a pontificanssal együtt, 
a boldognak képe s ereklyetartója előtt. S ugyanazon percz-
ben a kép, melly a boltozatról függöt t , leleplezteték ; az azt 
eltakaró függöny olly ügyesen távolittatván el , hogy a bol-
doggá mondott, tár t karokkal, mintegy egekbe látszott emel-
kedni. E közben a több mint félóra hosszáig szóló harangok 
és dörgő ágyuk tudatják az örök várossal, és a világgal, hogy 
,az, a ki magát megalázza, felmagasztaltatik' ; mint ezt a kép 
aláírása mondja." A két karba osztott énekesek, szintannyi 
orgona kíséretével zengik az Ur dicsőségét : mig az elragadó 
hangok- és látványtól megilletett szemtanú, az öröklét örömei 
felől elmélkedik : „íme egy alázatos lakosa kis falunknak, a mi 
szomszédunk, magunkhoz hasonló ismeretlen ember, most 
diadalt ül ; egy olly dicsőséget élvezve, mellynek a látott, da-
czára minden szépségének, csak puszta árnyéka. Nem tudom, 
milly vallásos elragadtatás hatot t meg : de ugy tetszett ne-
kem , hogy ha szemeim e pompás festvény megé láthatnának, 
ott a nyílt eget kellene szemlélnem Az ereklyetartó a szen-
télyre helyeztetett a feszület elé ; —• s milly élvezet vala látni, a 
miséző főpap által ez ereklyéket tömjénfüsttel megtiszteltetni, 
s először hallani e verse t , saját imájával : ,Ora pro nobis 
Beate Benedicte Josephe!' Csak ezután következett a nagy-
mise." — Estve ő szentsége is, a boldoggá-mondott képe előtt 
végzendő ájtatosságra megjelenvén, elfogadá a szokásos aján-
dékot : egy virágbokrétát, a boldoggá-mondottnak életiratá-
val, és pompás ereklyeszekrénynyel együtt. Az arrasi püspök a 
franczia küldöttség élén a boldognak két unokavérét mutatá be 
ő szentségének ; s a sz. atya áldását kéré hona, megyéje s ma-
ga számára. A pápa, válaszában örömét fejezé ki, hogy : ,egy 
olly csudálatos alázatosság mintaképét láthatja oltárra emel-
ve ; kinek közbenjárását kéri Francziaország részére, főleg 
ama kevélyek megtéréseért , kik az egyházat üldözve, ellen-
ségei egyszersmind a hazának is ugy, valamint a közjónak.' 

— A bolognai bibornok-érsek, Viale-Prelà ő eminentiá-
jának mult hó 15-dikén történt kimúlása felől utólagosan olly 
körülményeket hoznak fel a lapok, mellyek íiem csupán a bol-
dogult főpapnak magas vallásosságára szolgálnak megható 
bizonyitványul, hanem a nép érzelmeit is hiven tolmácsolják 
a sz.-szék irányában : ugy hogy amaz állitólagos idegenkedést 
a pápai kormánytól, végre is csak a bujtogatóknál lehet föl-
lelni , nem pedig az igazság-, és istenességre még valamit adó 
néposztályok közt. „Halálos-ágyánál, irja a ,Wien. Zeit.', mi-
után a szentségekkel elláttatott volna, az e végre előbb ki-
szemelt, de a piemonti hatóságok által elfogott mons. Ratta 

helyet t , mons. Canzanak kellett néhány, maga a bibornok ál-
tal dictált szavakat felolvasnia; mellyekben kinyilatkoztatja, 
mikép óhajt ja szeretett nyájának, mielőtt e földet végkép el-
hagyná , kifejezni, milly nagy örömet érzett mindenkor a fö-
löt t , hogy a h i t , jámborság, és keresztény szeretet folytono-
san gyarapodtak kebelében ; s midőn a clerus buzgalmát, és 
példás magaviseletét különösen kiemelendőnek mondá, egy-
szersmind valamennyit fölkérte, hogy Péter székéhez, és a 
pápához hivek maradjanak. Midőn e végszavak a piaczon és 
Péter-egyházban nagy számmal összesereglett népnek tudtul 
adattak, a megindulás rendkívül nagy, és átalános volt. A bi-
bornok halála éjfél után két órakor következett be. . . . Az ér-
seki palotában kitett testet számlálhatlan sokaság kívánta 
látni. A temetés, az elhunytnak rendeleténél fogva igen egy-
szerű volt : mintegy 500 egyén fáklyával jelent meg az elta-
karításnál. A bolognai hölgyek kitünőbbjei szinte nagy szám-
mal voltak képviselve. Azon tárgyakat, mellyeket a boldogult 
életében használt, például irótollait, a bolognaiak sürgetve 
kérték emlékül maguknak ; s többi között egy, a főmegyéhez 
tartozó falu lakóinak zsebkendőt kelle küldeni, mellyet azok 
egymás közt felosztottak. A hatóságnak, a tanítók-, hivatalno-
kok-, és akadémiai tagoknak, a temetésnél megjelenni, a pie-
monti hatóságok által meg vala t i 11 v a." 

NÉMETORSZÁG-. Aachenben az ott őrzött sz. erek-
lyék ünnepélyes kitételére nagy előkészületek történnek. Az 
erre kitűzött idő, mint már jelentve volt, jul. 10—24. Ámbá-
tor különösen nem hivattak meg ez úttal idegen főpapok, 
mégis több püspök várt érkezése felől van szó ; nevezetesen a 
száműzetésben élő turini érsek, Fransoni van bejelentve. A 
lüttichi s roermondei, kik szinte jelen lesznek , nem tartha-
tók idegenekül.—Természetesen, a' kath. egyháznak valamint 
hitágazatai, ugy szertartásai, hagyományos szokásai és tettei 
is folytonos okul szolgálnak a hitetlenek általi megtámadta-
tásra. Az 1844-ben olly botrányos zajt ütött piszkos irodalom, 
most is felhasználja az alkalmat mérge kiöntésére, s egy kis 
keresetre. Meiningenben már hirdetik az antikath. türelmes-
ség egyik bizonyítványául megjelent, következő czimü iratot: 
,Haare und Zähne, Milch und Blut , Knochen, Holz und 
Lumpen, oder die Reliquien der römisch, kath. Kirche. Ein 
Zeugniss der Wahrheit wider die Heiligthumsfahrt nach 
Aachen im Jahre I860.' Szerzője , mint a hirdetésben aján-
lásul mondatik, egy ,protestáns lelkész.' A landshuti hírlap 
erre megjegyzi: „Igy mozdíttatik elő a német egység ! Ha a 
protestánsok Luther órá já t , Íróasztalát, ivó-edényét stb. ke-
gyeletes tisztelettel illetik , ha az Altenstein melletti Luther-
bükfából emléket metszenek, Gusztáv-Adolf mellényét és II. 
Fridrik mankóját ajtatos kíváncsisággal szemlélik, ugy a ka-
tholikus mind ebben egyedül azon emberi vágy kifejezését 
látja, mellyel a szeretett halottaira emlékeztető tárgyak által, 
mellyeket azok éltökben használtak, igyekszik szivének érzel-
meit élénkitni. De ha a katholikusok a Megváltó, vagy a 
Bold. Szűz öltönyét, vagy a sz. kereszt valamelly részecs-
kéjét , sz. Péter lánczainak maradványát, vagy valamelly más 
szentnek ereklyéit tisztelik, oh ez már egészen más : ez bál-
ványozás." De hiában, a kath. egyház tanainak elferdítése 
annyira szokássá vált az ellentáborban, hogy még legtudó-
sabb férfiai is folytonosan azt erősitik a kath. egyházról, mi-
kép az a szenteket, főleg a Bold. Szüzet imádja, csakúgy, 



mint az ur Jézust. Még Bengel Gnomonának ez évi legújabb 
kiadásában is (,D. Job. Alb. Bengelii Gnomon N. Testamenti 
etc. Secundum editionem tertiam denuo recusus. Berolini, 
I860.' 4-r. 17 1.), minden észrevétel nélkül mondatik : „Maria 
Magis non erat obiectum adorationis. Si sine peccato con-
cepta fuera t , u t potentior ecclesiae romanae pars hodie sta-
tu i t , quid causae es t , c u r n u n c a d o r e t u r , et tum non 
fuerit adoranda?" A nagy tudós nem látja be , milly ész nél-
kül beszél; sz.-irás-magyarázó létére kellvén neki tudnia, elő-
ször ugyan, bogy az ,adoratio' bizonyos értelemben, olly em-
berektől sem tagadtatott meg az ó-korban, kik bűnösök vol-
tak ; mint Ábrahám, a bálványozás kerülése miatt önkénytes 
számkivetésbe ment patriarcha, l l e t h íiait imádta : „Surrexit 
Abraham, et adoravit populum terrae , ülios videlicet Heth." 
Gen. 23, 7., és számtalan más helyen ; 2-or pedig azt, hogy a 
katholikusok olly értelemben, mint az ur Jézust imádják, 
sem a Bold. Szüzet, sem semmi teremtményt nem imádnak. 
Ezerszer el volt ugyan ez mondva: de azért a prot. iskola 
most is azt hirdeti rólunk, hogy a Bold. Szüzet Isten gya-
nánt , vagyis akkép imádjuk, mint Jézust ! Am lássák, mint 
fognak egykor Isten előtt számot adni akár tudatlanságuk-, 
akár rossz akaratukról az ezt mondók : mi jobban tudjuk . mit 
hiszünk. 

— A regensbisrgi dicső főtemplom tornyainak kiépítése 
munkába véte te t t , és a bajor király ő felsége maj. 29-én 
nagy ünnepélylyel tet te le az ezen fölirást viselő alapkövet : 
,Hic lapis ima iungens summis, terminus priscae, caput stru-
cturae novae, a Maximiliano II. Bavariae rege , positus est 
anno Domini MDCCCLX. 28. Maii.' 

— P a s s a u. Az itteni püspök szinte főpásztori körle-
vélben hivja föl a megyéjebeli papságot és népet arra, hogy 
a pápai kölcsönben részt véve, az apostoli örökséget megmen-
teni segitsen : mi ,szent föladata a kath. egyház-, és becsület 
dolga minden hozzátartozónak.' 

I R O D A L O M . 
,DE SUMMIS VITAE REGULÁRIS CONDITIONIBUS.' 

(Vége.) 
„His nisi sedatis, altum licet taceant circa nos omnia, vero 

silentio perfrui non datur; cuius proinde dulcedinem non aliter 
degustare anima potest , quam si remoto, quidquid intus foris-
que tumultum ciere possit, in intima sua penetralia,ubi cum solo 
Deo agere consuevit, se se recipiat Atque hoc ipsum in 
causa es t , quod S. Patres et ascetae passim silentium non 
tantum summis celebrent encomiis, illud ,validum scutum cir-
cumspectae munitionis' (S. Ambros.), ,tranquillitatis portum, 
murum ac propugnaculum decertare cupientium propter re-
gnum coelorum' (S. Epliraem), ,scientiae augmentum, con-
templations informatricem' (S. Joann. Clim.), ,quietam vaca-
tionem Dei' (Dionys. Carth.), ,custodem religionis' (S. Bern.) 
appellando : verum etiam ut documentum minime dubium 
arctioris cum Deo nexus, magnique in perfectione progres-
sus depraedicent.... ,Ingens argumentum est compositae 
mentis, et a pravis affectibus emundatae, secum posse consi-
stere. Sicut Deus se solo beatus in se semper moratur, ita ad 
Dei felicitatem proxime accedes, si tecum manere didiceris" 
(Card. Bona). A magány és elvonultság csendje tehát legjob-

ban elősegíti a szerzetes-élet czéljának elérését. „Ecquid in-
stituta monastica sectantcs intendunt aliud, quam ut peccata 
naturae humanae domestiea caveant, et exactam ad Evangelii 
normám morum perfectionem consectentur ? Misere delusos, 
si non isthoc si t , quod sacros intra claustri parietes quae-
runt." (57.1.) Minden egyéb, mit a közjó, s embertársainakideig-
leni hasznára tesz, csak mellékes dologul tekintendő, e, rá nézve 
fő czélhoz képest : a legönfeláldozóbb szeretet gyakorlása is 
csak alkalmi kifolyása azon Isten akaratába való tökéletes 
önátadásnak, melly tulaj donképeni l é n y e g é t teszi magasabb 
rendű, szellemi életének. A kath. egyház intézetei ugyan az em-
beriség legnagyobb jótevői : de azért még sem utilitarius szem-
pontból, hanem Istenért , s a lelkek örök üdvére létesíttet-
tek. Mit használna a legjótékonyább intézet tagjának is, ha mig 
másokat tanit, önmagát elhanyagolná (Rom. 2, 21.); vagy a 
testeket ápolva, saját lelkét sorvadni hagyná? Eszempont-
ból tekintve a szerzetes-életet, a kolostori csendnek is első-
séget kell minden, különben bármilly hasznos foglalkozások 
által okozott, de világi zaj fölött adni. Már az i m á d s á g köte-
lessége is ezt kívánja (60. 1.). „Orationem, quae nubes pene-
t r e t , ex animo viva Dei praesentis m e m o r i a imbu to, atque 
in seipsum recollecto progredi debere, nemo est qui refrage-
tur. Verum credisne mentem in verenda Numinis praesentia 
diu immotam stare, totumque coelestibus intentam esse posse, 
quam sive cogitationes heterogeneae, sive obstrepentes so-
nitus ad evagationem sollicitant ? Fidenter assevero, id fieri 
omnino nequire : tanto etiam minus, quod Deus non modo al-
tum incolat silentium, sed iuxta S. Augustinum, ipsum sit 
silentium, inelFabili cordis voce laudandum. (Serm. 40. de 
temp.) Hanc ob causam procul dubio divinus Magister preca-
turis auctor fui t , ut occluso ostio Patrem in abscondito ora-
rent. Scilicet, quemadmodum S. Eucherius loquitur : ,Deum, 
quem certum est habitare in silentio, credendum est gaudere 

secreto. Saepius se illic videndum sanctis suis praebuit ' 
Accedit, quod silentium suapte quodammodo hominem ad se 
reducat, atque ad coelestia sempiternaque ruminanda dispo-
na t , imo impellat ; quod ideo a S. Joanne Climaco apposite 
vocatur, arcanus in Deuru ascensus." — Az isteni dolgokban, s 
az ezek felőli elmélkedésekben elmélyedt lélek képes csak az 
i g a z s á g értelmébe behatni : ezt pedig a zaj, a szórakozás le-
hetetleníti. „Persvasum illis" (a sz. atyáknak) „fűit, omnem 
claram, firmamque veri cuiusque intellectionem, summae Ve-
ritatis esse allocutionem et aspirationem. Animam, quoties 
amoto terrenarum cogitationum velamine in vivam Dei me-
móriám se reponit, ipsum Dei verbum nullo interposito me-
dio contingere, eiusque alloquium experiri. .Sunt verba Verbi 
ad nos, nostrae meditationes de ipso', ait S. Bernardus (Serm. 
32. in Cant.). Et Origenes : ,Quoties in corde nostro aliquid, 
quod de divinis dogmatibus, sensibusque quaeritur, absque 
monitoribus invenimus , toties oscula nobis data esse a 
Sponso, Dei Verbo credamus' (Homil. 1. in Cant.). ,Non sá-
pit sibi anima, inquit S. Augustinus, nec valet sibi, nec ipsa 
sibi lux est , nec ipsa sibi virtus est. Est quaedam origo fons-
que virtutis, est quaedam radix sapientiae, est quaedam, ut 
ita dicam, regio incommutabilis veritatis. Ab hac anima rece-
dens tenebratur, accedens illuminatur. Accedite ad earn, et 
illuminamini, quia recedentes tenebramini' (In Psalm. 58 ). 
,Noli foras ire ; in te ipsum redi : in interiore homine habitat 
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Veritas' (De vera relig. c. 39 ). Quandoquidem ii etiam, qui 
inter homines magistri vocantur, proprie monitores dumtaxat 
sunt , cum vere magister et doctor non sit nisi Christus, ae-
terna Dei lux et Veritas, ut rursus notât S. August. ,Nolite 
putare quemquam hominum aliquid discere ab homine. Ad-
monere possumus per strepitum vocis nostrae. Si non sit in-
tus,, qui doceat, iuanis sit strepitus noster. Cathedram in 
coelo habet, qui corda docet. Propterea ait ipse in Evangelio: 
Nolite vobis vocare magistrum in terra ; unus est magister ve-
ster Christus" (Tract. 3. in epist. Jo.). — Különben is az idő, Is-
tennek legdrágább adománya, olly kincs, mellyet legnagyobb 
lélekismeretességgel kell használnunk, s mellyet, főleg az 
életszentségre törekvő léleknek, haszontalan szóváltásokra fe-
csérelni , nagy számadás terhét magára vonó könnyelműség. 
Azért idézi sz. (64.1.), a tudós Grersonnak ama szavait : „Clarum 
est experientia quotidiana, quod ubi censura silentii servatur 
arctius, ibi religio viget laudabilius" ; és sz. Ignácz axiómáját : 
„Vis nosse, an in alicjuo loco vigeat disciplina religiosa? Aspice, 
an in eo haec t'ria observantur : nimirum silentium , elausura 
et mundities'.. . ,Unde cum in domo religiosa non servatur 
silentium , ea secularium potius habitatio, quam religiosa do-
mus esse videtur' (Alphons. Roder.). Hic elausura quamvis de 
nomine subsistente, at révéra ad mundum idealem relegata, 
pervius patet secularibus aditus ; gressus obambulantium cum 
extraneorum tum domesticorum nequaquam suspensi, sed 
calcibus terrae fortiter appressis, nec raro cothurnis acre stri-
dentibus exasperati late audiuntur ; ambitus, cum minime spe-
res , inconditis vociferationibus et saepe eífusis cachinnis re-
sonant : sacri parietes , libidine quorumdam ita ferente, can-
tilenas nescio quo de trivio sumtas repercutiunt ; portae cum 
fragore aperiuntur claudunturque ; nulla diei hora, quando-
que nec ipsa nox intempesta susurro, strepitu, tumultu va-
cua. Proh Deum! quid hoc est , si forum, si publicum diver-
sorium non est ? . . . An in huiusmodi adiunetis possibile sit 
annos aeternos in mente habere, et gravissimis vitae religio-
sae offieiis serio defungi? Veteres, qui lucubrationibus suis 
institutiones monasticas illustrare conati sunt , passim negant 
monachum haberi posse, qui taciturnitatem impensius non 
coleret— ,Qui lingvam suam custodire non potest, monachus 
non est' (Tract, inter opp. Bern.) ,Tacere non potes : ergo 
nec monachus est' (Trithem.). ,Monachus vivit, dum sub si-
lentii censura concluditur ; perit autem, cum ad loquendum 
immoderatius aperitur' (B. Petrus Damian.). ,Sine silentio du-
cenda est pro nihilo vita monachi' etc. At cum tam exiguum 
requiratur ad familiae alieuius religiosae vigorem decorem-
que sive tutandum, sive instaurandum, nescio quo piaculo 
se implicent superiores, qui indulgentià nullo titulo ex-
cusanda, silentium in domibus sibi creditis cum ingenti 
alumnorum detrimento spirituali pessumire patiuntur, neque 
illius manutenendi cura ulla tanguntur: quae quidem tan to 
diligentior impendi ab iis deberet, quod in vulgus notum sit, 
omnes ordines religiosos a suis conditoribus hac lege stabili-
tos fuisse, ut silentium summa rcligione sibi colendum sci-

rent Quod S. Benedictus aeterna elausura damnavit, sunt : 
scurrilitates, verba otiosa, et risum moventia, etc. Unde 
etiam filii suam in s. Patrem pietatem testaturi, eiusque in-
tentioni quam exaetissime obsecundaturi, continuum paene in 
coenobiis silentium observare studuerunt; qua in re prae 

ceteris enituerunt Cluniacenses, qui, ut ait Martene, sibi 
quasi in perpetuum ore praecluso , manus in lingvas commu-
tasse videbantur, ad.inventis signis, quibus tacentes, quae 
necessario requirenda erant , invicem exprimebant: quae pra-
xis in monasteriis Trappistarum hodiedum retenta viget. — 
At num, quod tantopere. depraedieatur urgeturque silentium, 
etiam cum seculi nostri moribus, cumque mutatis monacho-
rum relationibus componi potest ? Eccur non ? Neque enim ut 
muti simus , poscitur , sed ut a non necessariis locutionibus, 
ab ineptiis, ab iis , quae ad mentem illustrandam et volunta-
tem nobilitandam nihil conducunt, nobis temperemus Prae-
rogativa nostra non in loquendo generatim, sed in recto, sa-
pientique usu sermonis sita est ; quem ut quis assequatur, diu 
multumque ante in tacendo sese exercuerit, est necesse. ,Ille 
loqui veraciter novit, ait S. Gregor. M., qui prius bene tacere 
didicit." Főleg a közajtatosságok idején (77.1.), ebéd alatt, és 
éjjel tar tá , s tartatá meg e szabályt az ősi szigorúbb élet; 
mellynek egészen világias zajjal lett fölcseréltetését nincs, ki 
szerzővel nagy veszteségnek ne tartsa : haugyan ért valamit 
abból, mit az egyház átalában a szerzetes-rendek által elérni 
akar. Azért nagy köszönettel tartozik szerzőnek honunk, hogy 
a szerzetes-élet restauratiojának több külországban máris áldá-
sos eredménynyel végrehajtott müvét, illy alapos, és mind tar-
talma-, mind pedig nyelvénél fogva hathatós votumával 
igyekszik nálunk is megismertetni, ajánlani, s életbe léptetni. 
Nem is kételkedünk ra j t a , hogy Isten áldása lesz az önzés-
nélküli szent törekvésen , és számosan fogják istenes elha-
tározását utánozva, követni sz. Bernárdnak amaz intését: 
„Hoc faciunt, inquis, cum quibus habito; si non facio, quod 
ceteri, de singularitate notabor. Propterea, inquam, exi de 
medio eorum, ne — exemplo pereas aliorum." 

Kegyes adományok: 
Pápa ö szentségének , fiúi adományul. 

A s z o m b a t h e l y i egyházmegyéből következő adományok gyűl-
tek be (s a bécsi nunciatura utján rendeltetésük helyére közvetlenül 
átszállittattak) : 

Murai-szombati plébánia hivei 8 fr t a. é. 
„ plébános és káplán . . 2 régi ez. tall. 4 f r t ért. 

Scsavnicsár István, petróczi helyettes-lelkész . . 1 f r t a. é. 
Német-csencsi plébános és hivei . . . . 10 f r t 43 kr a. é. 
Német-sz.-mihályi plébános és hivei . . . . 13 f r t a. é. 
Mélt. gróf Batthyány Zsigmond ur . 25 db cs. arany. 
Mélt. Bat thyány Iván i f jú gróf . . . . 1 „ » 
Melt. Bat thyány Ludovika gróf k. a. . . . 1 „ „ „ 
Mélt. Roseng Karolina bárónő . . . . 1 Napoleondor. 
Udvardy Ferencz, csákányi plébános és hivei . 21 fr t 60 kr. a. é. 

3 régi ez. tall. 6 f r t ért. 

Sz.-mártoni pl eb.-helyettes lelkész és hivei . . . 5 f r t a. é. 
Kemenes mihályfai plébános és hivei . . . . 2 f r t a. e. 
Saal fai plébános és hivei 30 f r t 30 kr a. é. 
Rába-hidvéghi plébános . . . . 9 régi húszas 3 fr t ért . 
Szent-eleki plébános és hivei 5 frt a. é. 
Sághi plébános , káplánja s hivei . . . . 11 f r t a. é. 
Stináczi plébánia lelkésze s hivei . . • • 3 fr t a. é. 
Badafalvi plébánia lelkésze s hivei . . • . 12 f r t a. e. 
Nagypösei plébános és hivei 20 f r t a. é. 
Felső-őri plébános és hivei 29 f r t a. é. 
Sz. Bene-rend conventje Kis-Czellben 23 fr t a. é„ 2 r. ez. tall "4 f r t ért., 

6 r ez. húszas 2 f r t é r t . , 2 f r t 00 kr. a. é. ezüstb. , és 2 db es. ai any. 
Kiczládi plébános és hivei 23 f r t a. é. 



404 m-
Grafenschaeheni plébános és hivei 
Martyánczi plébános és hivei 
Bándolyi plébános és hivei 
Pápóczi plébános és hivei . . 4 f r t 

és 
Alsó-őri plébános és hivei . 
Őri-sz.-martoni plébános és hivei . 
Rohonczi plébános és hivei . 
Karácsfai „ „ „ 
Csémi „ „ „ . 
Kenyeri „ „ „ . 
Rába-Kereszturi plébános és hivei 
Pinka-miskei lelkészek 
Korajáthi plébános és hivei , 
Újhegyi „ „ „ . . 4 fr t a 
Rába-sz.-mihályi lelkészek, és névtelen 2 f r t 

és . . . . . . 
Szent-királyi plébános és hivei . 7 fr t a 
Német-gencsi „ „ „ 
Felső-szilvágyi „ „ „ 
Szerdahelyi „ „ „ 10 frt 42 kr. a. 
Káldi „ .„ „ . 

és 4 
Német-sz.-grótlii plébános és hivei 

és . . . . . . 
Szalonaki plébános és hivei 
Farkasfalvi „ „ „ . 
Ó-béri „ „ „ . 
Szent-kuti , , „ , > • 

24 f r t a. é. 
4 f r t a. é. 
3 f r t a. é. 

a. é., 1 r. ez. tall. 2 f r t ért., 
1 régi ez. húszas. 
13 fr t 24 kr a. é. 

. 21 f r t 76 kr a. é. 
. 47 f r t a. é. 

11 fr t a. é. 
10 fr t a. é. 

. 24 fr t 32 kr a. é. 
29 f r t a. é. 

6 fr t 30 kr a. é. 
4 fr t 10 kr a. é. 

,. é., és 6 r. húszas 2 f r t ért. 
a. é., 1 r. ez. tall. 2 fr t ért., 

1 f r t a. é. eziistb. 
.. é., 6 r. ez. husz. 2 f r t ért. 

20 f r t a. é. 
12 f r t a. é. 

é., és 3 r. ez. husz. 1 f r t ért. 
4 fr t 90 kr a. é., 

r. ez. husz. 1 f r t 20 kr ért. 
16 fr t a. é., 5 frank, 

6 régi ez. húszas 4 f r t ért. 
5 f r t a. é. 

28 f r t a. é. 
5 fr t 20 kr a. é. 

4 fr t a. é. 

Kertesi plébános és hivei 12 fr t 14 kr a. é. 
Pinka mindszenti plébános és hivei . . . . 3 f r t a. é. 
Egyházas-rádoczi „ „ „ 4 f r t 10 kr a. é., és 1 tallér 2 fr t ért. 
Szecaődi „ „ „ . . . 6 f r t 40 kr a. é. 
Meszleni plébániából 1 j ï régi ez. tallér 1 f r t ért. 
Kőszeghi plébános és hivei . 144 f r t 34 kr a. é., 2 r. ez. tallér 4 f r t ért., 

®s . . . . . . 2 f r t a. é. ezüstb. 
Egyházas-fiizesi plébános és hivei 
Vasvári kerület plébánosai és hivei 
Kethely i (ad Szalonak) kerület plébánosai és hivei 
Lődösi kerület plébánosai és hivei 
Alsó-bagodi plébános és hivei 
Vámos-családi plébániából . . . . 
Csényei plébános és hivei . . . . 
Letenyei kerületből . . . . . 
Dolinczi plébános és hivei . . . . 
Lékai „ „ „ . 
Rőthi „ „ . 
Felsö-szénegetői plébános és hivei 
Egyházas-hollósi „ „ „ . 

és 1 rég 
Máriafalvi plébános és hivei 
Dobronaki „ „ „ . 
Bellatinczi „ „ „ . 
Rédicsi 

Az egész összeg : 891 f r t 91 kr a é.; 13'/2 ré 
és 41 régi ez. húszas, összesen : 42 fr t 40 kr 

10 frt a. é. 
6 f r t a. é. 

10 f r t a. é. 
4 f r t a. é. 
7 f r t a. é. 

. 35 f r t a. é. 
7 f r t 70 kr a. é. 

8 fr t a. é. 
10 f r t 25 kr a. é. 

23 f r t 3 kr a. é. 
7 f r t a. é. 

3 f r t 35 kr a. é. 
9 fr t 73 kr a. é., 

ez. tallér 2 frt ért. 
15 fr t a. é. 
19 f r t a. é. 

5 f r t a. é. 
4 f r t a. é. 

ez. tallér, 5 frank, 
ért.; 5 f r t 50 kr a. é. 

ezüstb., 29 db. arany, és 1 Napoleondor. 

A ,RELIGIO második félévi folyamára ezennel megnyitjuk az előfizetést; alkalmat akarván ezzel a 
megrendelések jókor megtehetésére szolgáltatni: miután fölösleges példányokat nyomatni nem szándékozunk 
(mint ezt az első félévben, a lap sorsa körüli bizonytalanság és rögtönözés miatt tenni kénytelenittettünk). A 
katholika hit és egyház iránti hűséget, a vallásos meggyöződésbeni szilárdságot honunkban is kemény pró-
bára kitett jelen korszakban, egy olly vállalat pártolására hivni föl az illetők részvétét, minő a mienk, szük-
ségtelennek tartjuk. Erről meggyőződni mindenkinek elegendő ideje, s alkalma lehetett. Azért csak rövid 
szóval mondunk forró köszönetet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, a catholicismus jól felfogott ér-
dekében, akár becses közléseik, akár a lap terjesztése által előmozdítani buzgólkodtak. Hogy ezt külön leve-
lekben tehessük, a minden perczet igénybe vevő elfoglaltság lehetetleníti. Bocsánatot kérve tehát a sok, 
különben örömest adandott válasz elmaradásaért, legyen elegendő itt átalánosan kimondanunk, hogy vala-
mint minden eddigi közremunkálást hálával vettünk, ugy azt jövőre is illyennel fogadandjuk. Csak is ez biz-
tosithatja lapunknak nem csak érdekességét, hanem tarthatja fön ama reményt is, hogy a növekedő részvét, 
a lap terjedelmével együtt, a kiállítására szükséges pénz- és munkaerőt is gyarapitandja. 

Az előfizetést minden cs. kir. postahivatalok elfogadják: helyben pedig ezután is a Beimel és 
Kozma-féle nyomda irodájában (Pest, üunasor, kegyes-rendiek épületében) lehet előfizetni. A dij félévre, 
postán járatással, 5 frt 25 kr; helyben, házhoz hordatással, 4 frt 90 kr. austr. ért. Kik az egész évfolyamot 
bírni akarják, mig a fönmaradt példányokból telik, az uj-év óta kiadott számokat feleáron (2 frt 45 krért) 
megrendelhetik. — A szerkesztőséghez intézett leveleket, a kiadó-szerkesztő czime alatt, és bérmentesen 
kérjük küldetni. Helyben, a fönnevezett nyomdai irodában is bárminő küldeményt át lehet adni. 

A ,CSALÁDI LAP0Ku II. kötetének utolsó füzete szinte nem sokára megjelenendik ; midőn az uj 
kötetre nyitandó előfizetésről külön fog a t. olvasó-közönség értesíttetni. 

Kelt Pesten, junius 2-án, 186U. SOMOGYI KÁROLY, 
a , R e l i g i o £ s , C s a l á d i l a p o k ' kiadója. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Junius 13. 4 6 I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S LLÍOL) AI.IYTI FOLYÓIKAT. 

Megjelenik e lap hetenkint ké t szer : szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs . kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Fisher János , és az angol reformatio. 
VIII. — A hazai egyházi művészet. (Vége.) — A ,Times' és 
a ,Civiltà cattolica.' — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Ma-
gyarországból. 

Fisher János, és az angol reformatio. 
VIII. 

Az 1534-diki nov. 4-én megnyitott parlament-
nek az volt feladata, hogy a tettleg már úgyis életbe 
lépett szakadást legalizálja, s a király legfőbb és ki-
zárólagos hatalmát az egyházi dolgokat illetőleg^n-
nepélyesen kijelentse. Ez értelemben hozattak meg 
a végzések, hogy : ,a király, és annak örökösei, vagy 
utódjai, egyedüli fejei e földön az angol egyháznak'; 
hogy: ,ki a királyt, vagy ennek örökösét, bármelly 
őt illető czimétől megfosztani, vagy azt tőle elvi-
tázni törekszik, mint felségáruló büntettessék' (mi 
által természetesen a halál kimondatott mindazokra, 
kik a suprematiát elfogadni vonakodnának) ; s hogy: 
,minden püspökök kötelesek a pápai suprematiáról 
esküvel lemondván, a királyét esküvel erősítni ; s egy-
szersmind megfogadni, hogy a romai püspöknek az 
országban soha, és semmiféle hatalmát el nem isme-
rendik.' — Minthogy Fisherre a püspökségtőli meg-
fosztatás ítélete még nem vala kimondva, először föl-
hívták őt az eskü letételére. Audeley, a lord-cancellár, 
a suffolki herczeg, a wiltshirei gróf, és Cromwell 
titkár a tömlöczbe menének e végett, hogy a püs-
pökkel a legújabb parlamenti végzéseket tudassák, 
és a leteendő esküre felszólítsák. Először azt adá vá-
laszul a halálra vált ősz a szívtelen követeknek, hogy 
legjobb, mit sem felelnie: miután az esküt einem 
fogadván, a király öleti meg; elfogadva pedig, lelkén 
a halálnál is kegyetlenebb sebet ejtend. Végre azon-
ban a nyilt megtagadást kierőszakoló küldöttségnek 
határozottan kijelenté, hogy az esküt letenni nem 
fogja. More Tamás szintilly értelemben válaszolt. S 
midőn az esküt letenni vonakodó More ujolag valla-
tás alá vétetett, azon hirt terjeszték a Fishert kelep-
czébe ejteni akaró gonoszok, hogy : ,More engedett ; 
s ennél fogva reménylik, miszerint most már Fisher 
sem fog tovább ellenkezni.' A szilárd főpap azon-

ban feleié: „Mylordok! az önök által közlött hir nem 
kis mértékben nyugtalanít. Szivemből sajnálom, hogy 
ama bátorság elhagyta, mellyet ő benne különben 
ismertem, és legyőzhetetlennek tartottam. Egyéb-
kínt nem az én dolgom, felőle ítéletet hozni: mi. en-
gem illet, én nem vagyok olly félelmes kísértetek-
nek kitéve, minőknek ő volt." (Fisher tudnillik More 
Tamás családatyai minőségére vonatkozott e szók-
kal.) A követség ismét czélt nem érve távozott, hogy 
More Tamás irányában ugyanazon alávaló csalást 
használja föl, most megint Fishert hazudván enge-
dékenynek, mellyel a rochesteri püspököt elszéditni 
akarta. Azonban az istentelen czinkosok ott is ku-
darczot vallottak. 

A szent-szék e közben némi szabadulási módot 
akarván a tiszteletreméltó hitvallónak nyújtani : hogy 
a vérszomjas királyt irányában nagyobb kíméletre 
hívhassa, cardinalisi méltósággal ruházá föl Fishert; 
azonban a megmentésére szolgálandott eszköz csak 
halálát siettette. III. Pál pápa maj. 20-án nevezé ki 
a püspököt bibornokká (1535-ben); az egész világ 
előtt tanusitni akarván a tiszteletet, mellyel a roche-
steri püspök állhatatosságát szemléli: de VIII. Hen-
rik emberisége felől nagyon is sokat tőn fel, azt re-
mélve, hogy ez által vadsága fékeztetni fog, egy illy 
magas rangra emelt egyházfejedelem irányában. 
Henrik azonnal rendeletet bocsátott ki, hogy a ca-
laisi szoroson a bíbornoki kalap át ne hozathassék 
Angliába; s Cromwell tüstént a tömlöczbe sietett, 
Fishert vallatni, valljon nem tud-e valamit a kine-
vezésről, vagy talán be is folyt arra; mi még kívá-
natosabb leendett, a halálát minden módon akaró 
gonoszoknak. Az álnok titkár e kérdést intézte áldo-
zatához: ,Valljon mit tenne mylord! ha a bibornok-
kalappal megkináltatnék?' Fisher feleié: „Méltatlan 
vagyok illy magas kitüntetésre ; s effélékre én már 
nem is gondolok többé ez életben. De ha csakugyan 
történnék illyesmi, tudja meg ön, hogy én e magas 
kegyet arra használnám , hogy a kath. egyház javát 
előmozdítsam; és én e méltóság jeleit csak térden állva 
tudnám elvenni." Midőn az uj Heródest erről értesiték, 
mondá: „Bizonyára volna neki bátorsága, azt elfo-
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gadni! Azonban ám küldje meg neki a bibornok-
kalapot a pápa, ha ugy tetszik: nekem gondom lesz 
rá, hogy ne legyen feje, mellyre fültehesse." Hogy ezt 
mielőbb végrehajthassa, Cromwellnél is ügyesebb csa-
lót küldött a fogolyhoz : hisz ezek hiányában Henrik 
udvara s országa nem szenvedett ! Rich Richard, elég 
gazlelkü ember arra, hogy VIII. Henrik a sollicitor-
general tisztét rábizza, a borzasztó árulást elkövetendő, 
beszinlette magát Fisher bizodalmába. A még min-
dig beteg főpásztort legnagyobb részvét jelei közt 
látogatá meg sanyarú börtönében, és igyekvék elhi-
tetni vele, mikép daczára nyomorúságos helyezeté-
nek, a király őt mégis tiszteli, s kegyeiben magasan 
áll. Hogy a király most is azon aggódik leginkább, 
mint szerezhetne bizonyosságot a lélekismeretétnyug-
talanitó kétséges ügyben ; és e végett a püspök őszin-
te véleményét óhajtja tudni. „0 magassága királyi 
szavát adta," erősité a kém, „hogy az uj méltóságot 
azonnal leteszi, mihelyt a püspök nyiltan, és minden 
kétértelműség nélkül kinyilatkoztatja, hogy az tör-
vénytelen." A püspök őszintén válaszolá : „Mi a su-
prematiát illeti, ő magasságának egész határozott-
sággal ki kell mondanom, mint ezt én már előbb is-
mételve kinyilatkoztattam, s mint ezt most is, a ha-
lállal szemben, erősíteni kész vagyok, hogy az egé-
szen törvény-ellenes ; és ennél fogva nem óhajtanám, 
hogy a király efféle méltóságot, vagy czimet vállal-
jon el, haugyan saját lelkének üdve, s utódainak jól-
léte szivén fekszik." (Hall. 170—4.1.) 

A püspök eme nyilatkozata szolgált a fejére ha-
lált kérő királyi ügyvédnek alapul ; jóllehet több 
más hasonló okok is csatoltattak hozzá: nevezetesen, 
hogy ő felségének alattvalóit pártütésre lázitja (mert 
egyik levele által a sioni kolostor szerzeteseit kath. 
hitökben megerősítette; kik azért pörbe fogatva, 
szinte halálra Ítéltettek). Jun. 11-én vitetett a Kings-
Bench elé Fisher János ügye : de csak 17-én jöhetett 
annyi erőhez az elkínzott főpap, hogy birái előtt 
megjelenhetett. Részint hajón, részint lóháton vitetett 
a westminsteri palotába, fegyveresek általkisértetvén, 
s a Tower pallosa hordoztatván előtte; mig a legna-
gyobb gonosztevőként hurczolt főpap, szelid, és 
csaknem vidám arczczal haladt az őt minden oldalról 
környező hellebárdosok közt *). A vád ekkép hang-
zott: „Diversis Domini regis veris subditis, false,ma-
litiose et proditorie loquebatur et propalabat, vide-
licet" (a következő szavak angolul hangzottak): „a 
király, a ti uralkodó fejedelmetek, nem legfőbb feje 

„Placido ac prope ad hilaritatem composito vultu ad 
tribunal evocantibus paruit." (Erasm. epp.) 

az angol egyháznak e földön. — In dicti Domini regis 
despect. et vilipendium manifestum." Fisher, a men-
nyiben sem malitiose s proditorie, sem nem in vili-
pendium regis nyilatkozott ekkép a suprematiáról, 
jogosan tagadá bűnös voltát. Hanem ekkor föllépett 
ellene az egyedüli tanú, Rich; és elmondta, mita 
püspök neki bizodalmasan nyilvánított. Fisher mél-
tóságteljesen fordult a nyomorult felé, s mondá: 
„Mr. Rich ! nem győzök eléggé csudálkozni rajta, 
hogy igy tud ellenem föllépni, olly szavakért, mel-
lyeket én önnek a Towerben egészen bizodalmas és 
titkos beszédben mondtam..." Ezután a bírósághoz 
intézett szavakban tiltakozott az egész eljárás ellen, 
mint mellyre halálos-itéletet nem alapithatni : ő, ugy 
mond, ama szavakat nem malitiose, hanem egyene-
sen a király által fölhiva, tanácskép és vélemény-
nyilvánításul ejtette, s Richnek azon biztatására, mi-
kép „a legőszintébb nyilatkozat sem fog neki sem 
most, sem a jövőben üldöztetést szerezni." Mindez a 
bírákra legkisebb benyomást sem tett: hiszen a püs-
pök halála el volt közöttük végezve. A lord-cancel-
lár képmutató arczczal fejtegeté hosszú beszédében a 
püspök vétségének nagyságát, s a jury kimondá fö-
lötte a ,bűnös' szót. 

Fisher megkérdeztetvén, hogy mielőtt az itélet 
véglegesen kimondatnék, hozhat-e még föl valamit 
mentségére, csak ennyit mondott, a lord-cancellárhoz 
fordulva: „Mylord! ha az, a mit felhoztam, nem ele-
gendő mentségemre, ugy nincs többé semmi mon-
dani valóm. Ugy csak a Mindenhatót kell kérnem, 
hogy bocsásson meg mindazoknak, kik engem el-
itéltek: mert megvagyok róla győződve, mikép nem 
tudják, hogy mit cselekesznek." Csakhamar erre ki-
mondatott, az angol nemzetnek örökös gyalázatára 
váló amaz itélet : „A püspök, mint fölségáruló, Lon-
donból Tyburnba" (a kivégeztetés helyére), „hu-
rokra kötve hurczoltassék, ott félholtig felakasz-
tatván , még élve ismét levétessék, szeméremteste 
levágassák, hasa fölhasittassék ; és belei megéget-
tetvén, fölnégyeit testének részei az ó-város ka-
puira, feje pedig a londoni hidra szegeztessék ki *)." 

S az angol nép ez utálatos vadságu hóhérlást min-
den legkisebb megindulás nélkül, akképen tudta nézni, mint az 
igazságszolgáltatás r e n d e s folyamát ; és valamint az itélet 
hozását minden nagyobb megilletődés nélkül vet te , ugy vér-
fagylaló kegyetlenséggel űzött végrehajtását is, mint látszik, 
kiváncsi lelketlenséggel szemlélte. Különben ugyanis megfog-
hatatlan marad, mint lehetett illy módon az ország legtisz-
teletreméltóbb egyéneit, minden legkisebb ellenmondás nél-
kül , sorra kivégezni. Uly látványok eltűrését, egy a mivelt -
ség minden eszközeivel gazdagon ellátott népnél, az értelmet 



Az ítélethez oda volt az is téve, hogy azonnal vég-
rehajtandó, mihelyt a királynak tetszeni fog azt meg-
rendelni. Kétségkívül (?) azért lőn e függelék oda-
csatolva, mikép Erasmus megjegyzi, hogy legalább 
a kegyelem-nyerhetés reménye, birja a püspököt en-
gedésre. Ö azonban az iszonyú Ítéletet hallva, nyert 
engedelem után, ekképen szólott : „Mylordok ! én önök 
által a fölségsértés bűnében részesül ítéltettem el, 
azért, mivel a királynak az angol egyház fölötti su-
prematiáját nem akarom megengedni. Valljon igaz-
ságosan vagyok-e elitélve? En az Istenre hivatko-
zom, ki a király, és önök lelkismeretét vizsgálni 
fogja. Mindamellett is azonban, miután el vagyok 
Ítélve, megnyugszom mindazon, a mit felőlem Isten-
nek rendelni tetszik : ő neki hódolok minden ügyem-
ben. Hagyj mondjam tehát el itt nyíltan, és szabadon, 
mit a király suprematiája felől gondolok. Én való-
ban meg vagyok arról győződve, mint voltam előbb 
is mindenkor, s azért most ez órában is ujolag és 
utoljára kimondom, hogy ő felségének nincs joga, 
az egyház fölötti suprematiát magának tulajdoní-
tani. Soha sem hallottam, hogy egy világi fejedelem 
illy méltóságot követelt volna magának. Ha a király 
megmarad e, ránézve idegen ösvényen, ugy nem 
lehet rajta kételkedni, hogy őt Istennek legiszo-
nyúbb haragja érendi, az ő saját, és sok más lélek 
kárával, sőt az egész ország romlására. Ugyanazért 
kérem is az Istent, hogy részesítse ő felségét a ke-
gyelemben, miszerint téijen meg, mig erre idő van, 

és szivet megvesztegető tanok , érdekvadászat és önzés, mély 
feslettség által kellett előrekésziteni: mert csak is a legmélyebb 
romlottság párosulhat illy buta érzéketlenséggel Midőn 
Haughton, a carthausiak perjele , más perjeltársaival, és Rey-
nold (Reginald) brigitta-rendü szerzetessel stb. együtt, ugyan-
ezen évi maj. 4-én kivégeztetett, s a fönebb elmondott Ítélet 
szavai rajta betűszerinti értelemben végre is hajtattak, a kötél 
levágatása után, mellyre előbb felakasztatott, még e szavakat 
rebegte : „Legszentebbül- Jézus ! könyörülj rajtam ez órában." 
S midőn a hóhér fölmetszett testéből szivét kiszakította, elég 
ereje volt mondani: „Szerelmes Jézusom ! mit akartok valljon 
szivemmel tenni?" (Strype, I. 197.) S e ,szokásos' borzalmak 
szivtelen űzői mernek felvilágosodás-, emberiség- és más nagy 
szókkal dicsekedni; vagy a hidegvérű kegyetlenségben hív 
utódaik, egy sok századokkal régibb (például magyar) törvény-
hozás ,embertelenség'-ét (nevezetesen az orr , és fülek levá-
gását) emlegetni! Valóban az angol legfőbb törvényszék il-
lyetén eljárása mellett, miután az ,szokásos' volt, és a legár-
tatlanabb emberek irányában gyakoroltatott, még a Dósa 
Györgyre, l l e m rendes törvényszék által, és írott törvények 
után kimondott, hanem egy miveletlen pórnép vérengzései 
által fölingerelt bosszu sugalta, rendkívüli büntetést is szelíd-
nek kell még vallani, mellyért csupán egyes felbőszült győz-
test, de nem az egész országot lehet felelőssé tenni. 

és nyissa meg füleit az üdvös tanácsoknak, saját lér 

leküdve, az ország, s az egész kereszténység javára." 
Ezt mondván, elhagyta a törvényszéki teremet; és 

a fegy veresek azon módon, a mint jött, visszakísérték 
őt a tömlöczbe: csakhogy a hóhér bárdjának éle most 
már az azt követő főpap felé volt fordítva, jeleül a 
reá kimondott halálitéletnek. A püspök még vidá-
mabb volt, mint menet; s az ítélet kimondása, és vég-
rehajtása között elfolyt négy napot, zavartalan bei-
békét élvezve, imádkozással tölté. Erre mutat utolsó 
irata is, mellyet ,a legfőbb tökélyre juthatás' módjáról 
börtönében készített, Erzsébet nővére- s apáezatárs-
nőihez intézve. Junius 22-dike volt akivégeztetésére 
kitűzött nap. Az előtte való éj késő óráiban érkezett 
meg a királyi beleegyezés az ítélet végrehajtásába. 
VIII. Henrik ,kegyeime' mégis elégelte az egyszerű 
lefejeztetést a Tower dombján (Tower-Hill). Reggeli 
öt órakor adá tudtára a helytartó Fishernek, fölver-
vén őt csendes álmából, a rendelet megérkeztét ; 
miről értesülvén a főpap, megköszöné a királynak 
azon kegyelmét, hogy őt e földi élet bilincsei közül ki-
szabadítja. Azután megkérdezve a rendelt órát, darab 
ideig még pihenésre kért engedelmet. S valóban még 
két egész óráig csendesen aludt: azután pedig, fölser-
kenvén álmából, avult ruháit a szolgának adá, olly 
utasítással, hogy észrevétlenül vigye ki a tömlöczből. 
Rendesen viselt ciliciumát letette ; s azután szokott-
nál nagyobb gonddal öltözött fel : mi fölött a szolga 
csudálkozását fejezvén ki, feleié : „Miért ütközöl meg 
ezen? Nem tudod-e, hogy ez a mi lakodalmi napunk; 
s hogy azért illy ünnepélyre jobban föl kell, mint 
sem rendesen, öltözködnünk ?" — Kilencz óra felé is-
mét megjelent a helytartó ; s miután a fogolyt készen 
találta, mondá, hogy mehetnek. A püspök kis köny-
vet (az új szövetségi sz.-irás volt,) véve kezébe, ke-
resztet vetett magára, s elhagyta a börtönt. A sok 
lépcső kifárasztván, az udvaron székbe ült, mellyet 
a helytartó által rendelt emberek a várkapu elé vittek, 
és ott letettek. Itt a sherifek, nagy számú fegyveressel, 
átvették a rabot : ki a formalitások elvégzéseig föl-
állt, és a sz. könyvet felnyitotta. Szemei legelőször is 
e szavakra estek : „Haec est autem vita aeterna, ut 
cognoscant te solum Deum verum, et quem misisti 
Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram; 
opus consummavi, quod dedisti mihi..." (Ján. 17, 3.) 
„Ez elegendő," szóla a püspök, „a végre, hogyutolsó 
órámban leczkéül szolgáljon." Betette a könyvet, 
és leült, s imádkozva jutott el akivégeztetés helyére. 
Midőn az őt idáig hozott két szolga, további segítsé-
gét is ajánlaná, hogy őt az állványra v e z e s s e , mondá: 



„Köszönöm ! Miután idáig elértem, nem akarok to-
vább is idegen segélyre szorulni." Még pálczáját is el-
vetette, mellyre mindeddig támaszkodott, s önmagát 
bátoritva, mondá : „Na most lábaim ! tegyétek meg 
az utolsó szolgálatot. Csak egy kis utat kell még ten-
netek e földön." 

Midőn már a vesztő-helyen állott, a teljes fé-
nyében ragyogó nap, sugaraival egész termetét kö-
rülfolyta. Tiszteletet parancsoló arcza, s kezei égre 
valának emelve, s rebegé: „Accedite ad eum, et il-
luminamini, et faciès vestrae non confundentur." Épen 

tiz óra volt; s a bóhér, szokás szerint térdet hajtván 

előtte , bocsánatot kért tőle. Ruháitól megfosztatván, 
a körülálló nép szánakozásátis fólgerjesztve állott, az 
ő kiaszott, s egészen csontvázzá lett testével. Ezután 
az adott utasításhoz tartva magát, hogy sokat ne be-
széljen , e szavakat mondta : „Keresztények ! én ide 
azért jöttem, hogy a katholika anyaszentegyház hi-
teért meghaljak. Hálát adok érette Istennek, hogy 
mindeddig föntartotta bennem az ehhezi bátorságot. 
Kérlek titeket, legyetek imáitokkal segitségemre, 
hogy minden félelemtől menten, szilárdan, és rendit-
hetlenül múljak- ki a katholika hitben. Kérem a min-
denható Istent, védje meg a maga jóvoltában a ki-
rályt, és ezen országot; terjeszsze ki oltalmazó kar-
ját az egész hon fölött, és adjon jó tanácsosokat a 
királynak." Ezután térdre borult, és egyéb imádsá-
gok után, a ,TeDeum'-ot is elmondta. Az utolsó vers-
nél : ,in te Domine speravi, non confundar in aeter-
num', a hóhér előállott, szemeit bekötendő. A jámbor 
főpap pedig szivét és szemeit még egyszer fölemel-
vén égre, fejét a tőkére lehajtá Egyetlen csapásra 
elvált az a testtől, s a vér nem is gyanított mennyiség-
ben szökelt ki. A még hivő nép, a katholikusok tud-
nillik megjegyezték, hogy a kivégeztetés napja, sz. 
Albánnak, Anglia első vértanujának ünnepére esett. 

Igy halt meg Fisher János, korában Anglia, 
sőt mondhatni egész Europa jeleseinek, erény- és 
tudománynál fogva egyik legdicsőbbike, hóhérpallos 
által, életének 76-ik esztendejében: kivégeztetve az 
ősi kath. hithezi ragaszkodása miatt, annak paran-
csolatára, ki ugyanezen hit védelmezését egykor 
legfőbb kötelességeül nézte! (Ha mégis nem szá-
mított már akkor álnokul arra, hogy tettetett buz-
galmának szineskedő palástja alatt, a benne vakon 
bizakodó clerust annál könnyebben elszédíthesse.) E 
szánandó kor ,miveltjei' ott is elsajátiták, a ker. őszin-
teség és egyszerűség háttérbe szorításával, ama gyá-
va kíméletet, amaz udvarias engedékenységet atév-
tan és bün irányában, melly nem mer a rossznak kez-

detben ellentállni, mivel fél a kegy vesztéstől : utóbb 
pedig, mert a megerősödöttel daczolni nem bir. E 
kor az ujon föléledt classikai tudományosság és mű-
vészet arany kora volt ! És mégis a legvadabb szen-
vedélyek dühöngtek, épen ugy, mint Francziaor-
szágban a mult század végén, Krisztus igaz egyháza 
ellen. Az erkölcsökbeni barbaries, az ősi hit elveté-
sével együtt, azonnal uralkodóvá lett A sima 
Erasmusok tudománya, soha sem is fogja megmenteni 
azon kereszténységet, melly erejét, és dicsőségét, a 
legelső vértanuk példájára, nem a politicus eszélyes-
ségben, hanem a bün- és tévtannak nyiltszivü, s őszinte 
kárhoztatásában helyezte. Az igazságmelletti szilárd 
föllépés az, mi a hivők sokaságára lelkesitőleg hat; 
nem pedig a félénk és tartózkodó világi bölcseség: 
melly a körülményekkel örökké meg akar alkudni, 
a helyett, hogy azokra irányadó befolyást gyako-
rolni törekednék ; s ez által nem csak a lelkesítő pél-
dát vonja meg a gyengébbektől, hanem még gyanú-
val is tölti be az igazság őszinte keresőit, az elszán -
tabbak szilárdságát pedig ellankasztja, megtöri, s 
hiusítja. Midőn már egy Morus Tamás, egy Fisher 
János feje is hóhér bárdja által esett le, késő volt a 
megerősödött balirány ellen egyeseknek kikelni: a 
pusztító vész az egész országot magával ragadta; s 
az ősi hitökhez állhatatosan ragaszkodó jobbak, a 
hallatlan kegyetlenséggel dühöngő üldözésnek lőnek 
áldozativá, a nélkül, hogy, mint az első ker. száza-
dokban, a martyrok vére az igaz hivők szaporítá-
sának eszköze lett volna— 

Fisher halála Romában fájdalmas benyomást 
szült. A pápa tüstént consistoriumot tartott, s a bí-
bornoki testület előtt legnagyobb részvétet tanúsí-
tott a nagy elhunyt sorsa fölött ; mellyet Tournon 
cardinalis, mindeneket könyekre indító szavakkal 
festett. Egész Europa rémülve, s Henrik iránt leg-
mélyebb utálattal eltelve hallá a gyászhírt : a fran-
czia király nevezetesen olly szavakban fejezé ki ér-
zelmeit, hogy Henrik ujabb bűnnel tetézve az elkö-
vetettet, nem átalna azon hazugsággal állni elő, mi-
szerint Fisher és More jogosan, és oily vétségért bűn-
hődtek, melly ért „méltók lettek volna, bárha ezer 
életök leendett is, tizszer olly borzasztó halált szen-
vedni" (Lingard. VI.). Illyesmit természetesen csak 
VIII. Henrik vala képes mondani; ki daczára őrültsé-
gig fokozott dühének, kénytelen vala külön emlék-
iratot bocsátani ki népéhez, és magát abban, a nevezett 
két férfi irányában követett eljárása miatt, ,igazolni.' 
(Strype.) Mint sikerülhetett neki ez önigazolás, kön-
nyű elgondolnunk. A vele egyetértő gonoszok ugyan 
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megelégedhettek vele ; de hisz ezeket nem is kellett 
illy uton megnyugtatni : azonban az igazság őszinte 
barátinak szemei előtt VIII Henrik az maradt to-
vább is, a minek őt az egész történetírás bizonyítja, 
s a költőnek ama sorai festették: 

Prob scelus ! heu vates submittit colla securi ? 
Pellicis Heródes sic iubet ob furias. 

Quid mirare ? novum potius mirare tyrannum , 
Qui rénovât coeco captus amore scelus. 

Pellicis Henricus stimulis agitatus iniquae, 
Imperat abseindi Praesulis ense caput. 

Quin multos uno miserando vulnere tollit. 
Quid non insanus pectora cogit amor ? 

Morte alter similis , tum nomine, sed scelere alter 
P e i o r, nec prorsus nomine dissimilis. (Ciaconius.) 

Hiában azonban Fisher vére sem folyt. Habár 
századokig tartó pusztaság követé is a kath. egy-
háznak egykor olly termékeny földjén, a virágzás 
hajdani korát: a késő utódok hasznos tanulságot me-
rítve a múltnak gyászos emlékű történetéből, nap-
jainkban szintolly lelkesedésre buzdulnak a roche-
steri püspök állhatatosságán, mint a milly leverő s 
elijesztő hatást gyakorolt az, gyáva s megromlott 
korára, és ott, hol a nép ma, daczára a még mindig 
kormányon ülő antikath. gyűlölet , pénz- és hata-
lomnak, szemlátomást hajlik a száműzött, s kiirtott 
catholicismus felé; templomait és vallásos intézeteit 
folytonosan szaporodni, s VIII. Henrik ijesztő, vé-
res árnyékát az átalános kárhoztatás ítélete alatt 
mindinkább törpülni szemlélvén. Még csak néhány 
évtizede, hogy Anglia a kath. hit hirdetésének ujo-
lag megnyilt: és, Istené legyen a dicsőség érette, mi-
ért milliók emelik kezeiket naponkint Istenhez imád-
ságra, — az ősi kath. hit és egyház diadalma nem tarto-
zik többé a lehetetlenségek közé még azok előtt is, kik 
nem szoktak a malaszt csudáiban hinni. 

A hazai egyházi művészet. 
(Vége.) 

A kehelyhez hasonló egyszerű tökélyü és szép-
ségű a kis szentségtartó is. Hasonlón goth épitészeti 
formákban képezve, diszes tornyozattal, szökivek-
kel , és támtornyócskákkal emelkedik. A középső to-
rony mennyezetként fedi azon üveg hengert,mellyben 
a régi szentségtartók alakja szerint, a szentség mint-
egy kápolnában alkalmaztatik: míg jelenleg, mint 
tudjuk, a képhez hasonlón két köralaku üveg közé 
helyeztetik. — Igen helyesen utánozva találjuk a kö-
zépkori illy egyházépületek, várkápolnák stb. monu-
mentális diszét abban is, hogy a kápolna egyik ol-

dalfalán az országnak, másik felén pedig az alapitó-
nak nagyobbszerü kő dombormü-vésetü czimere al-
kalmaztatott; mit itt is megfelelő egyszerű emlék-
fölirat kísér.: „Episcopus Joannes Simor pristinae 
formae restituit 1858. Domine dilexi decorem Do-
mus tuae." A mü egyaránt szabatos tiszta kivitele ál-
tal stylszerü diszitményt képez, valamint a fölírat-
nak a későbbi monumentális epigraphica czikornyás-
ságától, és nélkülözhetlen acrosticon- és chronosti-
conaitól előnyösen eltérő egyszerűsége, ugy bibliai 
szövege, ismét jól összeegyez az egésznek valódi egy-
házművészeti jellemével. Nevezetesen hazánkban akár 
hány goth egyházat ismerünk, hol a kő dombormű 
diszitményeken, például az ivezet zárkövein, az illető 
alapító családok czimerei mellett, közönségesen az 
országnak apostoli kettős keresztes czimere is ott 
látható: például Sz.-Györgyön, Hedervárán a ke-
resztelő medenczén, a pozsonyi ferencziek Sz.-János-
kápolnájában stb. 

Hogy a goth egyház egyik kitűnő, ámbár leg-
költségesebb disze, az üveg festvényü ablakok sem 
maradtak el, az magától értetődik. De nehéz nálunk 
egyházaink ezen régi kitűnő diszét elképzelnünk, 
hol alig maradt egy-két e nemit töredék ránk. Saját-
ságos azon báj, mellyet a csucsivü, hosszú, keskeny 
ablakok üveg festvényeinek csinos szönyegmintá-
kat képző ábrái, a gyöngéd színárnyalataikon át be-
ható mérsékletes világítással az egésznek kölcsönöz-
nek ; az a nélkül is már sajátszerű egyházias mü hatá-
sát még bájosabbá fokozva. Itt is, a középkor azon 
ajtatos szokása szerint, melly az illy, egyesek által 
nagy költséggel felajánlott üvegfestvényü abla-
kokba mindenkor a buzgó donátor nevét is beéget-
teti, találjuk szinte a felajánló mélt. püspök nevét 
uj-goth minuscula betüjegyekkel, egyik alsó szegé-
lyen beégetve alkalmazva: „Joannes Simor Episco-
pus fieri curavit. Anno Domini 1858." Hasonlón szi-
nes-üveg ablakok nyílnak két felől az emeleten levő 
oldallagos oratoriumokból; de mellyek ismét a még 
régibb használatú szines kerek üveglemezekből igen 
Ízletesen állíttattak össze. Hogy végre csak némileg 
is teljes fogalmat adjunk arról, milly minden legki-
sebb tárgyra is kiterjeszkedő gonddal, figyelem-, és 
müizléssel stylszerüleg készült itt minden: legyen 
elég például csupán még azt fölemlítenünk, hogy a 
gyertyatartók az oltáron épen olly mintaszerű goth 
faragványok, valamint a tabernaculum belsejét, és a 
faldistoriumot diszitő, aranynyal átszőtt és damasci-
rozott selyem szövetek is ; mellyek tüzetesen egye-
dül csak ezen czélra készültek, külön rajzok szerint 



szövettek Lehmann bécsi gyáros hires egyházi kel-
meszövet-gyárában : hol, az illetők figyelmeztetéseül 
legyen egyszersmind mondva, ezen szellemdus mü-
iparos által ujabban a legjelesebb régi egyházi szö-
vetmustrák szerint készülnek az illetők megrende-
lésére bármilly nemű külön szövetek. 

Hogy illy monumentális becsű mü csak is 
a legkisebb részletekig eleve áttanulmányozott és 
megalapitott terv szerint, nem kisebb elméleti, 
mint gyakorlati készültséggel és ügyességgel volt 
létesíthető, azt már mindenki, ezen egyszerű le-
írásunk nyomán, ha nem is mondanók, önkényt 
sejtheti. De azt talán még sem lesz fölösleges föl-
említenünk, hogy az illy restauratióknak, hol so-
kat, ha nem a legtöbbet, egészen ujonan kell al-
kotni , lényege, nem csak a régi alakok pusztán 
szolgai másolásában és utánozásában áll, mint azt 
most közönségesen minden rajzolni tudó iparos ál-
tal gyakoroltatni látjuk : de inkább a müirány azon 
szellemének felfogásában, melly mintegy az idom-
nak a szükséghez képest ujjá alkotásában nyilatko-
zik. S ez az, mit kápolnánk restauráló műépítészé-
nek, Lippert hazánkfiának különös érdemeül rovunk 
fel ezen müve sikerülténél is. Mert ehhez nem csu-
pán a régi egyházművészeti idomok tökéletes isme-
rete kívántatik : de, a mi fő, bizonyos alkotó tehet-
ség és gyakorlati irány; mellyet művészünk, mint a 
goth dómok ujabb épitészeti páholyainak tanítványa, 
különösen a bécsi Szent-István-egyház restauratiójá-
nál, hol mint gyakorlati művezető működött, ugy 
látszik teljesen sajátjává tett, s mit most minden mü-
vének sikere tanusit.—Fölösleges volna azonban to-
vább ezen egyszerű leírást méltányló, vagy dicsérő 
szavakkal kisérnünk. A mü itt valóban maga dicséri 
magát, s az által épen olly nagylelkű, áldozatkész, 
mint buzgó, ismeretben és Ízlésben kitűnő alapitóját; 
s egyaránt az alkotó s tervező föndicsért művészt, 
kinek ez sem nem első, sem (reméljük) nem utol-
só müve, mellyel hazai egyházmüvészetünknek dí-
szére s ujabb megalapítására hivatását mint kevés 
más tanusitá.—Mi ezen eseményt minden irányban 
csupán ugy kívántuk üdvözölni, mint egyházi mű-
emlékeink várva várt, s annyira szükséges restaura-
tiójának hazánkbani első, nem csak megtörtént, de 
fényesen sikerült példáját. A közhála a mélt. főpász-
tor iránt, valamint a tehetséges művész elismerése, 
önkényt következik. Szükségesebb az, hogy a szép 
példát utánozás is kövesse. A minta, a példa, a mű-
vész és siker végre meg volna : már most csak belá-
tás, buzgóság és áldozatkészség óhajtandó ezen a té-

ren is. Reméljük, hogy el nem marad ; s hogy illy 
lendület után alkalmunk lesz talán nem sokára más-
honnét is hasonló örvendetes eseményt jelentenünk. 
Mert hogy itt Győrben, illy nagyszerű előzmény után, 
még nagyobbszerü dolgok vannak készülőben, azt 
úgyis már sejtenünk lehet Eleve csak is annyit 
árulunk el, hogy alig készült el a püspöki vár-ká-
polna, máris az előbb említett székes-egyházi Héder-
vári-féle goth kápolna teljes restauratiója vétetett 
foganatba. Milly stylszerüen készül ez is, eléggé 
mutathatja azon nevezetes, sőt hazánk egyházi mű-
vészetére nézve korszakias esemény, hogy ő méltó-
sága, a győri püspök ezen czélra Rákoson, hol nyara-
ló laka van, kifogyhatlan áldozatkészségénél fogva sa-
ját költségén egyházi üveg festvényü ablakok ége-
tésére külön, hazánkban bizonyára első e nemű, mű-
termet és kohát állíttatott fel , minden szükséges 
készlettel és műszerekkel ellátva ; mellyben egy e 
czélra külföldön kitanult sopronyi hazánkfia, e na-
pokban kezdé meg az üvegfestvény-égetést, melly-
nek első próbái tökéletesen sikerültek. Ezen első, e 
nemű hazai műterem zsengéi, mindjárt hazánk és 
nemzetünk védszentjei, sz. István, és sz. László élet-
nagyságú képeivel készített azon festett-üveg abla-
kok lesznek, mellyek még az idén a szinte L i p p e r t 
építész tervei szerint máris restauratio alatt levő 
fönebb emiitett székes-egyházi kápolnában alkal-
maztatni fognak. — Itt fog emelkedni azon márvány 
mennyezetes, vagy szárnyas goth uj oltár is, melly-
ben hazánk egyik vallási s egyházművészeti legna-
gyobb kincse, sz. László craniuma ereklyéjének 
nagybecsű mellkép-foglalványa lesz fölállítva. Majd 
nem sokára követendi ezt a s o p r o n y i nagyszerű káp-
talani goth egyháznak stylszerü restauratiója, s fes-
tett-üveg ablakokkal díszítése stb. Milly magasztos 
események sora! Mennyi vigasz végül számunkra 
ezen irányban ! Talán csakugyan : ,redeunt saturnia 
saecla', egyházmüvészetünkre nézve. Feltámadnak 
újra aDóczi Orbánok, és velők müveik; születnek is-
mét művészek, kik fölébresztik nálunk is az annyi 
század óta feledékenységben szunnyadozó egyházi 
mű-emlékeket. És ha csak egyszer ez megtörtént, ta-
lán keletkeznek ismét ujabb egyházi monumentális 

müveink is ! A jelennek olly szomorú eseményei 
közt, nemde milly vigasz rejlik számunkra a föléb-
redt egyházi élet és szellem illy tüneményeiben? 
És ha valahol, ugy valóban Győrött ez irányban an-
nyi más vigaszt is lelünk még, hogy illy mellékesen, 
bármint ohajtanók, nem egy könnyen lehetne ki-
beszélnünk. Kezdve azoktól a valóban mintaszerű 
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seminariumoktól, mellyek máris az egésznek szilárd 
alapját képezik, egészen a teljesen liturgiái szabá-
lyok és kellékek szerint rendezett és helyreállított 
egyházi karénekig, minden váltig ezen éber egyházi 
szellem-, és őrködő főpásztori gondról tanúskodik. De 
ennek bővebb jellemzését avatottab tollra, vagy ha 
a mienkre találna még szorulni, most legalább más-
korra hagyjuk, addig is áldva Istent az ő müveiben. 

1—lyi. 

A ,Times' és a ,Civiltá cattolica.' 
Ama divatos vádak közt, mellyek bizonyos irányú lapok-

ban Roma ellen nyilván levő czélból emeltetnek, az is elő-
fordul, hogy Roma egyházi kormánya az időszaki sajtót el-
nyomja ; s igy a , s z e r e n c s é t l e n ' romaiak mit sem olvas-
hatnak egyebet, mint a hivatalos ,Giornale di Roma'-t ; melly-
ben chinai tudósitásokon, a megérkezett idegenek névsorán, 
s az egyházi hetiszolgálaton kivül, nem igen szokott egyéb-
ről szó lenni. Valamelly külföldi képes újság néhány hét előtt 
olly képet hozott, mellyen le van rajzolva a jelenet, mint" 
mélyednek el a , s z e r e n c s é t l e n ' romaiak, a ,Giornale di 
Roma'-t kezökben tartva, mély combinatiókba valamelly hiva-
talos ebédnek a lapban közlött hire fölött. Egy Pesten meg-
jelenő képes újság jónak tartotta, (bizonyára katholikus ol-
vasóinak épülésére,) e gúnyképét fölvenni lapjába, a követ-
kező magyarázó, s elmésnek látszatni kivánó czikkecske 
kiséretében : 

„Hirlapolvasás Romában. — Cicero azt mondta : ,Timeo 
virum unius libri.' Az illyen kétségkivül rettentő ember lehet. 
A mit Cicero a könyvekről mondott, azt lehet mondani a liir-
lapokról is : Félek az ollyan embertől, ki csak az ,Uj-idő'-t ol-
vassa. Az illyen kétségkivül borzasztó ember lehet! Illyen 
szerencsétlen emberek a romaiak, a kik csupán a ,Giornale di 
Roma'-t olvashatják, mellynek jellemzésére elég legyen annyit 
mondani, hogy ha valamellyik boldogtalan olvasója ollyan bol-
dog lehet, hogy belőle valamelly „hivatalos ebéd" felől olvas-
hat, szabad neki arra a merész combinatiora jönni : hogy Eu-
ropa térképe megváltozik ! Az a sok olvasó és combináló em-
ber képünkön valószinüleg illyen „hivatalos ebéd"-ről olvas, 
a mi azért csinál az utczán ollyan nagy zajt, mert a „Giornale 
di Roma"-ban chinai tudósitásokon, a megérkezett idegenek 
névsorán s az egyházi hetiszolgálaton kivül, nem igen szokott 
egyébről szó lenni. Boldog emberek, hogy most egy ideig sokat 
jelentő hirök van." 

Eddig a ,Képes újság', melly, ugy látszik, a szerencsétlen 
romaiaknak azon időt óhajtja vissza, midőn Romában is szint-
ugy, mint másutt, a hirlapok csak ugy bújtak elő, mint a 
gombák : csak hogy azután ezek legtöbbnyire bolond gombák 
voltak ; mire már czimeik is mutatnak ; ugy mint mellyek a 
legphantasticusabb tárgyakról, igen gyakran a pokolbeli alre-
giokból vétettek kölcsön. Mulatság gyanánt közöljük a főbbek 
neveit: 1. Banditore. 2. Riforma. 3. Diavolo zoppo. 4. Con-
temporaneo. 5. Costitutionale. 6. Casotto dei Buratini. 7. Ci-
cerone. 8. Commedia. 9. Conversazione di alcuni giovani. 10. 
Cronaca deli' Assemblea. 11. Cassandrino. 12. Cassandrino 
vero. 13. Democrazia. 14. Cassandrino republicano. 15. Dia-

voletto. 16. Donna bizarra. 17. Didascalico. 18. Mentőre. 19. 
Donna italiana. 20. Epoca. 21. Speranza. 22. Educatore. 23. 
Labaro. 24. II Fanfulla. 25. Frusta. 26. Giornale dei Dibat-
timenti. 27. Guardia Nazionale. 28. Gazza ladra. 29. Italia. 30. 
Indicatore. 31. Interesse nazionale. 32. Italia libera. 33. Ita-
lia del popolo. 34. Locomotiva. 35. Unione. 36. Monitore ro-
mano. 37. Menimpippo. 38. Messapiere. 39. Elettrico. 40. Mis-
cellanea istruttiva. 41. Misteri di Roma. 42. Nipote di Cas-
sandrino. 43. Nemico del diavolo zoppo. 44. Osservatore ro-
mano. 45. Pallade. 46. Don Pirlone. 47. Popolare. 48. Második 
Popolare. 49. Pasquino. 50. Periodico Municipale. 51. Po-
sitivo. 52. Pallone volante. 53. Panorama. 54. Pappagello. 55. 
Rivista. 56. Ilogantino. 57. Saggiatore. 58. Speranza d'inte-
ressi sociali. 59. Somaro. 60. Scontento. 61. Tribuno. 62. Te-
vere. 63. Torre di Babele. 64. Tedesco. 65. Viminale. 66. Voce 
di un popolano. 67. Voce del Campidoglio. 68. Capitale. 69. 
Correspondance de Rome. 70. The Roman advertiser, stb. Ha 
tehát a hirlapok sokasága teszi a népet boldoggá, a romai 
nép valóban fölötte boldog lehetett azon időben, midőn a 
fönebbi jegyzékben foglalt lapok Romában megjelentek. De a 
történet tanúsága szerint, azon idő nem a polgárisultság, 
szabadság, és tudományok, — hanem inkább a zsarnokság, a 
bolondság, rablás és bün napjai voltak. Azon napok voltak, 
midőn Mazzini sz. Péter öröksége után szentségtörő kezeit 
kinyújtotta; midőn Ciceruachio védtelen papok és nők ke-
gyetlen lemészárolásában Maratot és Robespierret fölülmúlni 
akarni látszott*). — Igénytelen nézetünk szerint, a hirlapok 
becse ugyanazon szempontból Ítélendő meg, mellyből a többi 
irodalmi termékeké. Hasonlitnak azok a szövétnekhez, melly 
értelmes és becsületes jellemű ember kezében jótékony vilá-
got áraszt maga körül ; de melly éretlen gyerkőcze, vagy 
eszelős rajongó kezében, lángba boritja a világot. Alig van or-
szág , hol a journalistika annyira ki volna fejlesztve, mint 
Angolországban. A Post-Office-London-Directory szerint, az 
egyesült angol királyságban nem kevesebb, mint 714 hirlap 
jelenik meg. Csupán Londonban 19 nagyobb napi lap van; 
ezek között kitűnik a hirlapok királya a , T i m e s . ' Fönebbi 
állitásunk bizonyságául legyen szabad átvennünk a ,Q u a r-
t e r l y - D u b l i n - R e v i e w Ítéletét az angol journalistika er-
kölcsi hatásáról ; azután pedig egy kis párhuzamot tenni a 
hirlapok királya, meg a Romában szerényen működő ,Civiltà 
Cattolica' közt. Az emiitett lap keservesen panaszkodik 
azon rossz miatt , melly az időszaki sajtó korlátlan sza-
badosságából a vallás-, és az erkölcsiségre háramlik , és 
azt állitja, hogy egy angol sem nevezhetné, bármilly nagy 
barátja legyen is különben a szabadságnak, türelmetlennek 
azon kormányt, melly a hitetlenek kezéből kiragadná a tol-
lat, és gátot vetne a vészthozó kísérleteknek : elválasztani a 
hitet az erkölcsiségtől, agitálni a kereszténységtőli elpártolás 
mellett, előmozditani a tiszteletlenséget minden szent tárgy 
iránt, védelmezni az atheismust az erény nevében, és leala-

*) Mint számos más, e tekintetben vele vetélkedő társai is hason-
lót tettek. Az orleansi dicső főpásztor, mons. Dupanloup, Cavournak a 
turini kamarában, maj. 26 án mondott beszédére tett észrevételeiben 
Zambianchit emeli ki ama hősök közt ; ki 14 áldozárt saját szemei előtt, 
és étkezés közben végeztetett ki . . . Mégis Cavour mer „pápai csordák-
ról" szólani, „mellyek vezérévé magát bizonyos Lamoricière tette. . . " 

S z e r k. 
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csonyitani a vallást, magasztos erkölcstan ürügye alatt. „Az 
időszaki sajtó szabadságának eredményeit, mondja tovább az 
emiitett lap, Angolországban egyaránt leliet mindenütt látni, 
a hatalmasok palotáiban szintúgy, mint a szegények gunyhói-
ban, azok közt, kik magukat liivőknek nevezik, csak ugy, mint 
a bevallott hitetlenek közt. A sajtó, a nép szeszélyeinek rab-
szolgája , egy helyett igen sok önkényes inquisitornak van 
alávetve, s valamint a jóban, ugy a rosszban is a többségre 
számit. Ennek következménye kézzel fogható. Mi órási lép-
tekkel közeledünk az állapotok azon leggonoszabbikához, 
mellyben a g é p e z e t lesz Istenünkké. A nép az e r k ö l c s -
t a n t már csak mesének tartja. A t e r m é s z e t t a n nap-
jainkban ama nagy bálvány, mellynek áldásától minden függ. 
Mindenki sajátjává akarja tenni azon mirigyes elveket, mely-
lyeket a rakonczátlan sajtó terjeszteni serénykedik. Mi lesz 
belőlünk, ha ezen korlátlan szabadságnak sikerülend mindazon 
rosszat előidézni, mellyre annyira hajlandó" ? Igy panaszko-
dik egy lap a szabad sajtó hazájában, Angolországban. 

De vegyük most közelebbről szemügyre a szabad sajtó 
fő képviselőjét, a hirlapok királyát, a , T i m e s ' - t . T.olvasóink 
talán még emlékeznek az angol alsó-ház mult május 7-én tar-
tott ülésére, mellyben S t r o u d képviselője, H o r s m a n , 
keserű szemrehányásokkal illette Mr. W a l t e r t , követtár-
sát , a ,Times' tulajdonosát; kimutatván ama destructiv, és a 
társadalom feloszlását eredményezendő i rányt , mellyet a 
,Times' követ. Walter ur ugyan azzal mentegette magát, 
hogy neki a ,Times' szerkesztéséhez semmi köze ; hogy ő an-
nak csak tulajdonosa: de hogy e mentegetődzés ama nagy la-
pot tisztára nem mosta, az világos. Hosszadalmas dolog 
volna, itt bővebben rajzolni a ,Times' főjellemét, melly épen 
jellemtelenségében áll; miután neki főelve: semmi elvet sem 
követni, hanem magát mindenben a népnek naponkint vál-
tozó kegyéhez, Ízléséhez alkalmazni. Főereje abban rejlik, 
hogy ügyes tapintattal kipuhatolja, honnan fuj a nép kegyé-
nek szele ; s mint a forgékony szélkakas, a szerint forog azu-
tán ő is. Innen eredt , hogy majd a torieskkel, majd a wliig-
ekkel czimboráskodott, majd a honfiakkal, majd ismét az ut-
cza hőseivel, majd a szentekkel, majd meg a bűnösökkel; 
az államférfiakat egymás után majd az égig magasztalja, 
majd ismét sárral dobálja, a szerint, a mint azok a nép 
kegyében állnak, vagy abból kiesnek. I t t csak két pontra 
nézve akarunk a Timesnek szemébe nézni, tudnillik az ál-
tala követett egyházi, s vallási irányra, s a hasábjain közzé-
tet t hirdetményekre nézve. „Igen kevesen veszik észre, hogy 
a Times az angol protestantismust bensőkép gyűlöli ; de mi 
meg vagyunk győződve, mondja a ,Quarterly - Dublin - Re-
view' , miszerint ő egyetlen-egy kedvező alkalmat sem mu-
laszt el arra nézve, hogy a nemzeti egyházon sebet ejtsen. 
Van okunk hinni, hogy a Times részben magára vállalta a 
feladatot : átlyukgatni az államegyházat, és ollyan Cromwell-
féle puritanismus számára egyengetni ki az utat. A legfino-
mabb módon haj t ja ő végre tervét ; s a czélba vett eredmény 
nincs már olly távol, mint az anglicanismus barátjai gondolják." 
(Vége követk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , jun. 12-én. Főtisztelendő P e i 11 e r Antal-József 

váczi püspök ur ő méltósága, a mult hó végén Pesten létekor, az 
Oltár-egylet üdvös eredményében az ur Istennek bő áldását 
szemlélvén, kegyes volt oda nyilatkozni, mikép azon lesz, hogy 
ezen üdvös társulat tagjai szaporodjanak azok közt is , kiket 
az Ur az ő főpásztori gondoskodására bízni méltóztatott. Eb-
beli örvendeztető magas igéretét az egylet elnök-asszonyához 
intézett kegyes levelében is szíveskedett ismételni, s az egy-
let anyagi eszközeinek előmozdítására 100 a. é. forintot szen-
tel t ; mellyért midőn a társulat legforróbb hálaköszönetét 
nyilvánítani legédesebb kötelességei közé számítja, egyúttal 
szívbeli örömét jelenti a fölött, hogy Isten dicsőségének elő-
mozdítására fordított szerény törekvései, illy hathatósan tá-
mogattatnak azok által, kiket a Szentlélek rendelt az Isten 
egyházának kormányzására. — 

VACZ , junius 9-én. A ,Religio' 25-dik számában, a vá-
czi főtiszt, káptalan két érdemes tag ja , ugy mint ft. G á s p á-
r i k Kázmér, nagy-prépost, és ft. M ü 11 e r Mihály, cz. pré-
post . kanonok, plébános , és iskolai fő-felügyelő urak,—még 
pedig az első, valamint egyházi, ugy polgári tekintetben is 
különféle jótékony czélokra te t t áldozatok által gyűjtött bok-
ros érdemeinek elismeréseül, a Leopold-rend kis keresztjével, 
a másik pedig iskolai, s lelkipásztorsági ügyek körül kifejtett 
szorgalma- és buzgóságának méltánylatául,—a Ferencz-József-
rend keresztjével ő Fölsége kegyes királyunk által földiszit-
tetve hirdettettek : méltó tehát és illő, hogy e lapokban em-
lítés tétessék amaz ünnepélyről is, mellyel e diszjelek az ille-
tők mellére feltüzettek. Ö méltósága kegyes püspökünk a ki-
tüntetettek iránti tisztelet-, és szeretetének jeleül, az ünnepélyt 
tulajdon püspöki lakában, számos uri vendégek koszorújában, 
mult hó 20-án megtartani kegyeskedett. Ugyanis a rendjelek 
átadásával megbizott mélt. Péchy Ferencz , cs. kir. kamarás 
és megyei főnök u r , több budapesti cs. kir. hivatalnokok kísé-
retében megjelenvén, a ft. káptalan, városi papság, itt állo-
másozó cs. kir. katonai tisztikar, megye-kerületi s városi ha-
tóságok jelenlétében , rövid, de velős beszéd után, a nevezett 
rendjeleket őméltóságának a püspöknek kézbesítette; ki azo-
ka t , örvendező atyai szavakat intézvén az ünnepeltekhez, mel-
leikre feltűzte : ő Fölségét, és az általa kitüntetett főurakat 
éltetvén. A szertartásos cselekvényt azonnali áldomás követte; 
melly alkalommal ő Fölségeért, és a földiszitett főurak hosszú 
életeért üdvpoharak ürittettek. Mi is részünkről óhajtjuk, hogy 
a mindenható Isten ő méltóságát, ki kegyessége, páratlan 
alázatossága és jószivüsége, valamint határ t nem ismerő ven-
dégszeretete által mindenkit lebilincsel, ugy szinte a főtiszt, 
urakat is az egyház dicsőségére, a haza, és az emberiség ja-
vára sokáig éltesse. — 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. A z előfizetési dij f é lévre , postán küldéssel 5 frt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs. kir. postahivatalnál , s Pesten a Beimel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dünasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Fölvilágosító jegyzetek / egy pályakérdés 
megoldásának némi könnyítésére. I. II. — Érdekes közlemé-
nyek a vaáli plébániai jegyzőkönyvből. I. — A ,Times' és a 
,Civiltà cattolica.' (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . 

Fölvilágosító jegyzetek 
egy pályakérdés megoldásának némi 

könnyitésére *). 
I. 

A napokban egy jámbor falusi tanitó köszön-
tött be hozzám, kit a valódi becsülésnek minden di-
csérő mellékneve megillet: csak azt nem lehet róla 
mondani, hogy j ó 1 birja magát. Igaz, két mér-
földnyi utat két óra alatt közönségesen befut, és 
szünnapokon még a postára is maga jár szegény — 
Mert tudnunk kell, hogy a szellemi mivelődés esz-
közeit nagy becsben tartja; s a mennyiben magától 
nem telik, másoknál siet az illető jobb forrásokat 
fölkeresni. Példánya ő egyébiránt a fáradhatlan szor-
galomnak; s a jóakarat, keresztényi szelid béketű-
résben virágzik nála. Számos tanonczairól saját ta-
pasztalásomból is tudom, hogy az ujabb tanrendszer 
elveiben vannak oktatva; s alig lehetne köztük csak 
egyet is fölfedezni, kit vesszővel kellene hajtania 
tanodába. Ugy össze vannak ők párosítva, mintha 
ugyanazon egy fán termett ékes gyümölcsök volná-
nak. Szeretik egymást: az irigység ismeretlen pla-
néta körükben ; s a nagyobbak a kisebbeknek, ugy 
szólván, nélkülözhetlen támaszai. Tanitójok nekik a 
nap, mellytől a szükséges fényt és meleget kapják. 
Uly jó gyermekek tanítójához volt szerencsém. — 
Mint egyikét azon kellemes, maradandó hatást esz-
közlő képeknek, mellyeket a népnevelés illyetén 
j_ámbor tényezőinek megpillantása fest le az 
ember emlékezetében , a ,Religio', ezen, a vallás-er-

*) E pályakérdés megoldásán korunkban sok, az egy-
háziasb élet fölvirágzását óhajtó kath. lélek tűnődik : azért 
sem nem fölösleges, sem nem késő, az arra különféle helyről 
és egyéniségektől érkezett feleleteket, már csak emlékezet 
okáért is följegyezni : ha ugyan elég szerencsétlen e korszak, 
ismerni a baj okait, és azokat még sem orvosolni. S z e r k . 

kölcsi nevelés hathatós előmozdításának már termé-
szete-s hivatásánál fogva, becses közlönyében, újból 
is kiemelni, nem csekély örömet szerez nekem. Ha-
bár a legkivált járatlanabb tanítók szellemi érdekein 
kivül, még egyéb is szolgált volna indokul e jegy-
zetek megírására. 

Egyszerű bőrtáska volt a nyakában, mellynek 
mellékzugai különféle tanodai- s írószerekkel voltak 
ellátva, miket az iskolások számára vásárolt össze. 
Benseje a két-három hét alatt megjelent lapok-, s 
egy pár könyvnek, mint megjegyzé, rá nézve min-
denkor kedvos, ha nem is egészen ingyen-tartalmá-
tól duzzadozott. Beszélgetésünkben leginkább az iro-
dalmi tér körül időztünk— A miénknél nagyobb kö-
rökben is közbeszéd tárgya most az irodalom. Hiszen 
ettől joggal várhatná minden magyar, édes hona 
mindkét nemű boldogságának előmozdítását; ettől 
várnók egy jobb jövőnek, okszerű előkészitgetés ut-
jáni, reményteljes bekövetkezését. Midőn mi is el-
mondhatjuk majd, hogy: hazánkban, saját érdekeink 
félretételével, habár életünk árán is, más, a miénknél 
talán szerencsésebb viszonyú országokhoz képest, 
szintén iparkodánk a vallás és erkölcsiség emelésé-
vel, a közös nemzeti dicsőség templomaihoz, kitől mi 
telt, homokot és követ hordogatni. 

Ámde épen az irodalom az a sikamlós pályatér, 
mellyen a legtöbb lélek elhanyatlik, ha czélt és 
irányt téveszt. Igy válik az elbizakodott magvetőből 
minden korban gyáva, haszontalan konkolyhintő, 
s ellenséges ember, kinek később még az is gyönyört 
okoz, ha másokat Isten, és minden jobb érzés elleni 
vérlázadásra,vagy erkölcsileg botlani taníthat.,Probet 
seipsum homo.' Ezt mondja a nemzetek apostola, szent 
Pál. Az irodalom olly tisztességesen körülsorompó-
zott oltár, mellyhez mindenféle, de nem menyegzős 
ruhában tolakodni, illetlen vakmerőség. S mivé tet 
ték sokan, (és teszik még mindig) az irodalmat? Ocs-
mány szemétdombbá, mellyet az igazán mivelt, és 
vallásos ember messze kikerül. Mittevők lennénk, ha 
az irodalomnak nem volnának egyes, romlatlan 
ágai telve a lankasztó hőséget mérséklő lombokkal, 
mellyek alá a nyílt hitetlenség által üldözőbe vett 
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keresztény lélek vonulhasson?— Igen,lehet azt,ha 
épen akarjuk, csatornának is nevezni, mellyen a 
lelkek egyesülése eszközöltetik, isteni befolyás, isteni 
kegyelem által: azért csak mély fájdalommal telhe-
tünk el, ha irodalmunkat, melly nem csak az irók 
éjjel-nappali önfeláldozó virrasztásába kerül, de az 
olvasók részéről is (csak a fönebbi tanitót emlitem,) 
sok más által szigorúan igénybe vett, igazán lénye-
ges költséget emészt föl, — némellyek olly csator-
nává aljasitják, mellyen az Isten, és egély elleni 
pártos, bukott lelkek üledékei szivárognak szét, hogy 
a még itt-ott egészséges, tiszta vallási levegőt, sziv- s 
lélekölő buja kénszaggal öntsék el, és mocskitsákbe. 
Es ez mind csupán valláserkölcsi viszonyaink félre-
ismeréséből bugyog föl. Itt lelhetők föl ama, gyak-
ran az emberi társadalom létezése ellen is mozgás-
nak indított, kérlelhetlen gyűlölet veres szálai, 
mellyeknek gyökeit a szívben, a soha meg nem bánt, 
igazán soha meg nem gyónt ifjúkori bűnök képezik. 

Már az 1843-ki országgyűlésen kimondatott, 
midőn a káromkodás ellen törvény könyvileg is 
megállapítandó büntetésekről volt szó,— egy megyei 
követ azon üdvös inditványnyal lépvén föl, „hogy 
az ünnep bontók és isten káromlók kellő-
leg biintettessene k", — miszerint e tekintetben 
minden a népneveléstől váratik. Igen szép. De 
hogyan neveltessék az a nép, mellynek báránybőrbe 
öltözött erkölcs-rontói, irodalmilag szabadalmazva 
vannak a már 1563-, 1659-, és 1723-ban keményen 
büntetett kihágások terjesztésére? A fönebbi ország-
gyűlésen igy nyilatkozott az alsó tábla elnöke: „Az 
illy vallásos törvénynek okát abban látom, hogy a 
polgári társaság erőt akar adni a vallásnak, a meny-
nyiben ez nem csak lelki üdvösségre, hanem a pol-
gári czélok elérésére is elkerülhetlenül szükséges. 
Ezen elvből kiindulva, már a Codex is büntetést ren-
del a vallássértők ellen ; melly bün, valljuk meg, a 
magasabb osztálybeliek közt is divatos. Ritkán látni 
elvetemedett embert, ki egyszersmind istenkáromló 
ne legyen. Ha ez a következés, ha a legnagyobb 
büntettek káromkodáson kezdődnek, akkor e 
részben is szükséges büntetést szabni. A nép véle-
ménye igazolni fogja ez intézkedést; s bár sokat 
káromkodik, mégis nem egyszer hallani szájából: 
,Ennek a káromkodónak, a nyaka csigáján kellene 
kihúzni a nyelvét.' Továbbá azon argumentum: 
bízzuk Istenre! semmit sem nyom ; mert akkor 
sok tekintetben minden büntetést Istenre kellene biz-
ni." Hlyen volt már akkor állapotunk— De a több-
ség minden büntetés ellen nyilatkozott; és mon-

dák: ,a ki káromkodást büntet, ha következetes 
akar lenni, a nem bőjtölőre, s nem gyónóra 
is büntetést kell szabnia, stb. Majd a növekedő pol-
gárisodás megteszi a magáét', stb. *) 

Ezen időtől fogva tizenhat év folyt le. Ennyi, ugy 
tartom, elég arra, hogy megkérdezzük egymástól : 
mit tett a növekedő polgárisodás ? Sokat, igen sokat. 
Hanem a vallás, és erkölcsiség dolgában ? Keveset, 
igen keveset. Mert napjainkban már nem csak hogy 
káromkodnak, de káromkodni (s az illy becstelenség-
ben vitézkedni) még a nyilvános lapokban is minden 
tartózkodás nélkül tanítanak. S mindezt talán azon 
1843-ki, mit sem nyomó argumentum mellett, hogy 
bízzuk Istenre! — Édes jó Istenünk ! ha csak az 
új szövetségi szent-irásban is, vagy huszonöt külön-
bözőhelyen tiltod keményen a káromkodást, mellyek 
szerint az apostolok nyilván kimondák, hogy a ká-
romkodók a mennyeknek országából kirekeszten-
dők: ér-e valamit azon hamis palást, mellyel szent 
neved sértői, isteni vallásunk becstelenitői, taka-
ródzni akarnak? 

A kor ugyan eltűnt, mint egy álom, mellyben 
egy hires férfi (Kölcsey) is ekkép nyilatkozott: „Volt 
idő, midőn a hierarchia talán szükséges volt: a XII-ik 
és XlII-ik században, midőn a világi hatalom jobbára 
ököljogból állott. De most már más idők járnak M 

S ime az isteni hierarchia ma is él, mind a mellett, hogy 
elmondották róla (mint Hormayr a magyar alkot-
mányról): „miszerint az ollyan ruha, mellyet a fölne-
vekedett emberiség már nem vehet magára " Oh! 
a catholicismusból nem lehet igy kinőni ! — A papi ön-
kormány, és a kath. vallás épen ugy elválaszthatlanok 
egymástól, ha egyik is, másik is élni akar, mint a test 
és lélek. S mig talán némellyek azon tévedésekkel, mel-
lyeket irataikban tanúsítanak, ezen, az idők teljében 
megtestesült isteni nagy eszmének bukását 
látszanak máig is hirdetni: Roma erősen áll, és elfo-
gadja a keresztény monarchiák részéről majd elő-
nyös egyezményekben nyújtott, majd az isteni Gond-
viselés közbejöttével előidézett vallási kedvezéseknek 
igen is okszerű, igen is bölcsen fölujitott kitüntetésé-
vel , a hódolat-csókot. 

*) Mások, és talán helyesebben, akkép okoskodnak, 
hogy ha már nem lehet m i n d e n rosszat kiirtani, minden 
vétséget fenyiteni, legalább egyet irtsunk ki, legalább ezt, 
vagy amazt büntessük, mint legmagasb fokra hágott , és leg-
vésztliozóbb rosszat. Hány, tagadhatlanul büntetésre méltó, 
s polgárilag is ártalmas kihágást nem büntet az állam , mert 
nem képes az álnokul, és rejtekben űzött vétséget üldözni : 
de tehát azért a tolvajt, a gyilkost se büntesse, merő követ-
kezetességből , kit fölfedezhet, és megfoghat ? S z e r k. 
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Roppant nagy azon emberek száma, kik ha a 
káromkodás kérdése még egyszer országgyűlés 
napi tárgyává lenne, megint csak azzal állnának elő, 
hogy maga a büntető eljárás is botrányt fogna okozni, 
mert ott majd ismételni kell a szidalmakat; vagy a 
böjt- és gyónásra való szorittatás rettenetess é-
gétől ijednének vissza!— Igy győz a tömegek 
elfogultsága, és az anyagiság. 

De csalatkoznánk, ha az illyetén meggyőződést 
csupán a jelenben élő egyes emberek vallási közö-
nyössége-, vagy szabadosságának rónánk föl. Mind-
ezt az előbbi korszakok (mint például a 18 ik szá-
zad álbölcsészeti dühe) romlott szelleme készítette 
előre: s csak midőn a szabadság neve alatt megsza-
porodott már a sajátlag, igazán, csak az anyagiság 
rabszolgáinak száma (mert a hol az Ur lelke, ott a 
szabadság. II. Kor. 3, 17.), akkor kezdett előbbre 
nyomulni, s áradatként magával hurczolni a folyam 
partján más alkalmakkal ott hagyott szemetet. 

A vallás bajnokainak, kiket az emberiség jobb-
jai közé nem számítani mindenkor veszélyes becste-
lenségére vált a kornak, elodázhatlan föladata : el-
lene küzdeni az erkölcsi romlásnak, s azt a netalán 
elfoglalt erődből, ha máskép nem lehet, egy, vele 
szemközt emelt erősséggel párvonalazva, az élelmi 
szerek lefoglalásával űzni ki. Továbbá kimondani,min-
den megtámadás ellen fölfegyverkezve, a kath lapok-
ban, más ephemer hatásnak irányában, az igazsá-
g o t: és ezt minden himezgetés nélkül; hogy hallgatván 
megegyezni ne látszassunk : és pedig nem csak egy-
szer, hanem a visszaélésekhez mérve mindannyiszor. 
Mert ha bizonyos időszakban, egy-két nyilvános lap 
és folyóirat mellett is annyira uralkodóvá lett az ál-
bölcseség, hogy győzhetett : mi fog bekövetkezni majd 
ezentúl, ha a hitetlenség szaporodó organumai átalá-
nosságra vergődvén, az ujabb (magában véve min-
den esetre dicsőbb) nevelési rendszer által, a minden 
illy, hajdan még csak dugáruhoz, közelebb eső nép 
szivében, nagyobb és nagyobb foglalásokat tesznek! 

Yagy félünk talán a világosságtól ? mint ezt 
olly sokszor elmondták ugy nevezett jóakaróink. Mi 
nem félünk a világosságtól : hanem attól igen is fé-
lünk , a mi az álfőlvilágosodásban pörköl, és éget. 
Mert irtózunk saját káprázó szemeink világánál meg-
pillantani a sirt, mcllybe a hitetlenség taszítja bál-
ványimádóit. S ha még csak ők vesznének el ! — Mi az 
irodalom czélja? ha Toldy Ferenczczel még husz év 
múlva is ezt kell ismételnünk : ,,Ha majd mi is elér-
jük egykor philosophiai fejlődésünk zenitjét, s azon-
túl nem lesz mit tennünk, mint a tisztát homályossá, 

a könnyűt nehézzé, csakhogy valami uj formát csi-
náljunk, s kortársainknak legyen min rágódni, az 
utánunk jövőknek pedig mit tisztába hozni!?" (Sche-
del F. Figyelm. 1840. 20. sz.) Mintha mondanánk a 
jeles Claussal: „Nunc non potes extinguere ignem, 
et putas te facile extincturum, cum plura ac plura 
ligna congesseris? Nunc non potes permeare vadum 
fluminis, et putas te facile permeaturum, cumflumen 
affluxu aquarum in iminensum excreverit? 0 impru-
dentiam!" F;rre lehet alkalmazni tiszt. Bedának eme 
jellemző mondatát, hogy a világi hamis bölcseséggel 
szemben szóljunk: „Diabolus difficilius dimittit,quos 
diutius possedit, allegat enim contra eos prae-
scriptionem." Sántha Mihály. 

II. 

Gróf Brandis Kelemen, az emberiség és társa-
dalom iránti legmélyebb rokonérzettől indíttatva, 
vizsgálja egyik munkájában 1) korunk fő bajának 
természetét és okait: és a történet fáklyájánál tett 
nyomozások is csak azon meggyőződést keltik ben-
ne, mellyet a kinyilatkoztatás rendithetlen hit gya-
nánt gyökereztet meg a vallásos emberben, hogy 
tudnillik az Isten-, mint minden élet és boldogság 
kutfejétőli elszakadás, az élet végczélja felőli meg-
fel.edkezés, a mindenség örök központjának elhagyá-
sával más, önző czélok felé gravitálás — az, mi ko-
runk boldogtalan jellemét teszi; s eléggé megfejti a 
köz elégületlenség, és nyugtalanságama symptomáit 
is, mellyek közt az egész társadalom megzavartan, 
és mintegy fejét elvesztve áll az őt elnyeléssel fe-
nyegető örvény szélénél 2) : nem tudván magán se-
giteni; mert a segiteni egyedül képes eszközt meg-
ragadni, még mindig vonakodván Pedig mit hasz-
nálnak ugy minden palástoló szerek, a pillanatra ta-
lán kisegíteni Játszó, de tartós gyógyulást elő nem 
idéző orvosságok? — S a mi legrosszabb, még csak 
odáig is kevesen emelkedtek a dolgok valódi ter-
mészeténekbelátásában, hogy a baj nagy, és átalános 
voltát megismernék: a legnagyobb részt, előbb még 
a felől kell most is meggyőzni, hogy mindene kérdés-
ben forog, a veszélyeztetett társadalom eddigi rendje-, 
s alapjainak felforgatásával. A földindulásban a há-

J) ,Die Grundlage der Gesellschaft vom historischen 
Standpunkte betrachtet. Von Clemens Grafen zu Brandis, k. k. 
geheimen Rathe , ehemaligen Gouverneur und Landeshaupt-
mann zu Tirol. Zweite Auflage. Regensburg, I860.'8-r. 364. 1. 

„Turbati sunt , et moti sunt sicut ebrius : et omnis 
sapientia eorum devorata est. . . . Eflusa est contemptio super 
principes; et errare fecit eos in invio, et non in v ia— Quis 
sapiens, et custodiet haec ? et intelliget misericordias Do-
mini?" (Zsolt. 106, 27—43.) 

47* 
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zat feje felé szakadni nem tapasztalván még, képzete 
sincs arról, hogy ez lehetséges : mig másokat a tör-
ténet, és komolyabb elmélkedés eléggé megtanítot-
tak a nyomasztó légtől is félni, s rettegve várni be 
a perczet, melly lábaik alatt a sokaktól mozdulat-
lannak tartott alapot megingatja. 

A helyett tehát, hogy az átalános nyavalyának 
egyes kórjeleit igyekeznénk megszüntetni (mi azon-
ban szinte jó szándékra mutató, dicséretes törekvés 
az illetők részéről), az egész desorganisatio tulaj-
donképeni kútfeje- s eredetéről kell a fönebb idé-
zett szerzővel szólni ; bizonyítványul, az általa föl-
hozott, és nálunk is látható, jeleket szinte megemlít-
vén. — Ha az ezeréves történet fáklyáját kezünkbe vé-
ve , mindazon rendbomlást megvilágítjuk , melly ko-
runkban az emberek valamennyi osztályait fenye-
geti , sőt meg is ragadta : ugy a társadalomban, en-
nek főbajául, ,egy teljes nem-gondolást veszünk észre 
az élet, és saját létünk végczéljával.' Természetesen, 
e végczél egyedül Isten lehet: és a vele nem gon-
doló ,mivelt' társadalom, végczél nélkül tapogat, kap-
kod , és bolyong a lét labyrinthjában. Még csak az 
együgyü népnek alsóbb, a nagy-világtól elszigetelt 
osztályai közt lelhetni föl ennek világos tudatát, és 
a hő ragaszkodást az általa bevallott végczélhoz ; 
csak is itt élnek még az Isten és emberi-nem közti 
kapocsnak gyermekded hittel őrzött és tisztelt jelei, 
s használtatnak föl ugy, mint eredetileg rendeltet-
tek, ama legszentebb összeköttetés fentartására, meg-
erősítésére. 

A katechismusban ugyan még mindig arra ta-
níttatnak az emberek, hogy Isten a végczél; hogy 
az ember a végre teremtetett, miszerint őt megis-
merje, tisztelje, szeresse, neki szolgáljon, és igy üdvö-
züljön ; mit a józan Philosophia, ha más szókkal is, 
de szintilly értelemben hirdet : de valljon a kissé tudo-
mányos miveltségben részesült, és polgárisodottnak 
nevezett, előrehaladt társadalom , milly tényekben 
ád kinyomást e meggyőződésének? Vagy bii'-e 
vele átalában? Brandis az általa tapasztalt közélet-
ről illy bizonyítványt tesz: 

„Helyezzük bár az ember végczélját akár az Is-
ten félelmében, akár az irántai tisztelet és dicséret 
megadásában, és ama szolgálatban, mellyel neki tar-
tozunk : az első kötelesség, melly innen az emberre 
hárul, mindig az lesz, hogy Istennel társalkodjék, 
és hogy őt olly gyakran, a mint csak teheti, keresse föl 
ama helyen, mellyet szolgálata végett rendelt, s hol a 
kath. egyháznak legrégibb időktől fogva hirdetett ta-
nítása szerint, a legfőlségesebbOltári-szentségben, mint 

valóságos Isten és ember mindenkor jelen van. Már pe-
dig ám menjünk végig az utczákon, hol templomok 
vannak, városon és falukban : azokat a nap legnagy obb 
részében zárva találjuk ; csupán reggeli órákban, az 
isteni-tisztelet idején nyittatnak meg. Fölösleges is 
volna nyitva tartani : ki sem megy azokba, s csak 
azon veszélynek tétetnének ki, hogy kiraboltatnak. 
Még sz. mise alatt is csak igen kevés ember megy 
hétköznapokon sok templomba J) : mindnyájának 
más a dolga. És hogyan ? gondolhatná valaki, tehát 
van-e fontosabb, sürgetőbb dolga valakinek, mint 
ama czélt betölteni, mellyre teremtve van az ember, 
és melly nem más, mint hogy Istent dicsérje, s irán-
tai tiszteletét tanusitsa? Valljon mit fognánk a fiu-, 
vagy leányról mondani, ki egész napon, sőt a hétnek 
mind a hat napján át sem tartaná lehetségesnek, hogy 
csak egy kis félórára is szert tegyen, melly alatt any-
jához mehetne? Ki erre egész nyugodtsággal, kezét 
szivére tevén, tagadólag felelhet, azzal nem akarok 
vitázni. Vannak körülmények, midőn nehéz lehet 
egy félórát atemplomba-mehetésre találni; illyen az 
anyáé, kinek kis gyermekeit kell ápolnia, a szolga-, 
és szolgálóé, kiknek már korán reggel a rájok bizott 
dologgal kell foglalkozniok, a földmiveseké, kiknek 

]) Mi tudunk egy fővárosban is templomot, hol (leg-
alább ama pár alkalommal, midőn a fagyasztó részvétlenség-
nek tanúi lehettünk,) tiz-liusz egyént alig láttunk, parochialis 
sz. mise alatt , és vasárnap, a különben is szük, és a nép szá-
mához képest borzasztólag aránytalan egyházban. Iliában is 
jön elő bárki azon mentséggel, hogy más órában az is, a fő-
városnak egyéb templomai is megtelnek : mert azon, mind-
össze is néhány ezer ember, kikkel azok bizonyos időben 
megtelnek, .tized részét sem képezik azon összes számnak, 
melly szoros kötelességből tartoznék az Isten házában megje-
lenni: s valljon a többi kilencz rész hol marad ? (Luk. 17,17.) Ha 
mind eljönne, tizszer is meg kellene valamennyi templomnak 
telni. Vannak, igaz, alkalmak, midőn a nem-parancsolt ajtatossá-
gokrais roppant tömegek tolakodnak: de épen azon körülmény, 
hogy illyesmit csupán akkor tesznek, midőn egyéni hajlamaik 
vonzzák, nem pedig mikor Isten parancsolata kivánja, mu-
tatja , mikép az indok, melly őket vezérli, nem az Isten iránti 
mély tisztelet, és imádás vágya. E tisztelethiány az, melly a 
parancsolatokkal nem-gondolásban nyilvánul, s mellyet semmi 
más, különben bármilly nagy érdemű, s dicséretes, önkénytes 
cselekedetekkel sem pótolhatni. E tisztelethiány eredménye, s 
természetes kifolyása a káromkodás is, a legszentebb névnek 
semmibe vétele, sőt vakmerő kigunyolása, megbecstelenité-
se Tehát a forrást kell betömni, ha azt akarjuk , hogy az 
abból fakadozó dögleletes folyadék, melly nem egyedül a ká-
romkodás alakjában ömlik onnan ki, megszűnjék a keresztény 
társadalom virányait beszennyezni, s terjeszteni a bűzhödt 
mocsárok rothasztó kipárolgását, melly minden hivői közéle-
tet kiirtással fenyeget, és nagy részben már ki is irtott. 



igen jókor kell mezei munkájokra, mint a mesterem-
bereknek is műhelyükbe menni : de csudálatos ! épen 
ezeket találjuk mégis a templomban gyakrabban, mint 
az előkelőket. A szeretet leleményes : egy korai kis 
misére kegyes adományok gyűjtetnek; s mielőtt a 
nap fölkelt, jönnek a földmivelők, iparosok, cselédek 
a templomba, s a napi munkájokhoz ott nyert áldás-
sal térnek vissza. Minő sok ollyatén hivataloskodás 
lehet, mellyhez több és sürgetőbb teendők volnának, 
mint az emiitettekhez, csatolva? Őseink is el voltak 
foglalva , s bizonyára nem voltak sem kevesebb, sem 
kisebb fontosságú dolgaik, hogy sem minekünk: és 
mégis a reggeli félórán kivül estve is találtak ol-
lyant, a közös imádság elvégezésére. Még nem olly 
fölöttébb nagy ideje, hogy a közrendüeknél és igen 
előkelő családoknál, falukon ugy, valamint városok-
ban , estve az egész család összegyűlt, olvasót imád-
kozni Falu-helyen ezt még gyakorolja ugyan a 
földmivelő nép egyes tartományokban : de a tehe-
tősbeknél , és városokban, ez ajtatos szokás aligha 
nem vált már szerfölött ritkává; ezeknél az idő most 
csak szinház-, bál-, s mindennemű estélyeknek, ká-
véházi, korcsmai, és más efféle összejöveteleknek 
van szánva." (Vége köv.) 

É r d e k e s k ö z l e m é n y e k 

a vaáli plébániai jegyzőkönyvből. 

I. 

Kettős czél lebegett lelki szemeim előtt, midőn e jegy-
zőkönyvi kivonatok közlésére magamat elhatároztam. Először 
ugyanis plébániánk elszórt történeti adataival kívántam meg-
ismertetni az érdemes olvasó közönséget; másodszor pedig 
véteknek hittem, az enyészettől megóvni nem iparkodni azt, 
mit ő méltósága, F a r k a s Imre, kegyes püspök-atyánk, a 
szép vaáli völgynek több évek hosszú során át(1817-től egészen 
1833-ig) nagy buzgalmu. halhatatlan emlékű lelkipásztora, az 
utókor számára ékes nyelven megírni nem vonakodott. 

Feliérmegyének északi részén nyúlik el a vaáli völgy, 
melly annak egyik legkiesebb vidéke. Nevezetét e latin szótól 
kölcsönözte : ,vallis.' („A valle infra montana Vértes, Vaál nun-
cupata.") Főhelye a Tabajd és Kajászó-Sz.-Péter helységek 
közt fekvő Vaál mezőváros, jelenleg 2257 lakossal. Hogy az 
egész völgy, és különösen ez a földrész, mellyen most Vaál 
mezőváros áll, emlékezetet haladó időktől fogva mindig lakott 
és népes hely volt, bizonyítják az eddig talált régi pénzek 
fölirásai, a hegyoldalakból kiásott számtalan hamvvedrek, 
több helyen fölfedezett nagy kiterjedésű temetkezési helyek, 
romai fölirásokkal ellátott márvány sírlapok stb. Ennyi, mit a 
magyar őseink bevonulása előtti időkből Vaálról bizonyosat 

]) Ezt ma már nálunk csak egyes főpapi házaknál ta-
pasztalhatni 

mondhatni — Első apostoli királyunk idejéből áll, még most 
is egész épségben, a plebáuia-lak és templom közt egy torony, 
mellyet ugyanő építtetett ; és mellynek magasságáról követ-
keztethetni a hozzá emelve volt templom nagyságára, vala-
mint azok épen nem csekély számára, kiknek befogadására 
fölállittatott. Vaálban az igaz hit bajnokai, ha csak még a sz. 
király idejében , és különösen I. Béla uralkodása alatt az ősi 
vallásrai visszatérés érdekében fölmerült átalános zavarokról 
meg nem emlékezünk, mint. egyebütt, háborítatlanul vallották 
magukat katholikusoknak szóval, és cselekedettel. Később 
azonban a tévtan hirdetői ide is elhatván, ez, és a hosszú tö-
rök uralom, a régi boldogságot fenekestől fölforgatták ; és ki-
zárólagosan a jezuita atyák missióinak köszönhetjük, hogy a 
tövestől kiirtott catholicismus újra gyökeret ver t , és mindin-
kább terjedett völgyünkben ismét. Ők voltak Vaálnak admi-
nistratorai a lelkiekben, nem csak, hanem az egész vidék föl-
des-urainak is törvényesen vallották magukat, mig végre 1773-
ban eltörültetvén, egy 1775-dik évi dec. 15-dikéről kelt ado-
mánylevél erejénél fogva, Vaál birtoka, az egyház és haza 
ügyében fényes érdemekkel diszeskedő ürményi Ö r m é n y i 
Józsefre ruháztatott át. Ennek halála felől ekkép emlékezik a 
plébániai jegyzőkönyv : 

„M o n u m e n t u m P i e t a t i s. Mors Excellentissimi D. 
Josephi Ürményi de Ead. Ecclesiae vallensis Patroni.—Non fuit 
maior unquam Ecclesiae catli. vallensis strages, quam dum 
aeterna Patris omnipotentis misericordia, virtute ac dignitate 
excellentissimum virum, Patrem eius ac Patronum, D. Jose-
phum Ürményi de Ead., Insignis Ord. S. Stephani Regis ma-
gnae crucis Equitem, Sacrae Caes. et Reg. Apostolicae Ma-
iestatis Camerarium, Actualem Intim. Status Consiliarium, 
imo Status Ministrum, Incl. Comitatus Albensis Supremum 
Comitem, et Regiae ac celeberr. Scientiarum Universitatis 
Hungaricae Pestiensis Praesidem, ante paucos adhuc men-
ses , per longam annorum seriem dignissimum Regiae Curiae 
Judicem, Regnotenus aestimatum atque dilectum, post 84 
virtu tum ac meritorum annos , leni sopore ad beatam evoca-
vit aeternitatem. Ille quidem Coelum, quo vir omnino coele-
st-is dudum iam dignissimus erat , placide ingressus , perenni-
bus amicorum Christi et Dei solatiis initiatus es t , anno mille-
simo post Christum et octingeutesimo vicesimo quinto. die 
octava mensis Junii post meridiem, terminate pulsu saluta-
tionis angelicae , liora circiter media nona : ast Ecclesia val-
lensis , quae in illo non tam Patronum, quam Statorem ac 
Patrem perdidit, intimo perculsa dolore, merito luget. — Vita 
viri praeclarissimi, piissimi, piissimorum parentum plantata 
et nutrita studiis, in altam et frugiferam Christianitatis ac 
Hungáriáé arborem, eruditissimorum Jesuitarum consiliis et 
laboribus educata fuit Mens quaedam sagax atque divinior, 
penetrans et acre indicium, tenax memoria, pronum in orane 
bonum ingenium, vigilans ad quaevis sancta et salubria au-
denda animus, cor coelestibus sensibus dives, in perspicua 
praeclarissimarum dotum conscientia, ac imprimis exterioris 
formae pulchritudine humilis, benevola et laboris studiosis-
sima voluntas , cum sacrosanctae Evangelicae doctrinae chri-
stianaeque disciplinae modestissima possessione et exercitio, 
pulclierrimum illi viri lionesti et ad altissima nati characterem 
mature iam apud viros gravissimos, ipsam adeo Principem 
perspicacissimam, conciliaverunt. — Labores et mérita tanta 
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sunt ín utramque Rempublicam multitudine et numero 1 ) , ut 
de illis calamo imbelli scribere piaculum foret. Donee Histó-
riáé Hungáriáé et christianae Religionis in Hungaria scriben-
t u r , scribentur etiam Josephi Ürményi praeelare facta, qui-
buscum salus Religionis et Patriae, dimidio et amplius saeculo 
arcto nexu coniuncta, imo intime contexta est. — Magnitu-
dinem meritorum etiam vallis, et terra Vaál loquetur, quam 
dono propensissimae Principis quinquaginta circiter annos 
tenuit et coluit. — Vilis pagus et late foetens palus erat, dum 
Dominum novum agnosceret : nunc vero florens Oppidum 
pratis et vineis, canalibus et agris, hortis et sylvis pera-
moene dispositis, religione et industria ad omnem discipli-
nam rite formátum, non ultimum inter notabiliora Provin-
ciáé Albanae loca, idque toturn Domini sui et Statoris Ür-
ményi beneficentia, occupât et possidet. Iure Patronatus 
utendo, quatuor Pastores ad Parochiam vallensem a se de-
nuo fundatam elegit et denominavit: Josephum Jantalek, 
Alexium Márfy , Josephum Mészáros, et Emericum Far-
kas. Parochiam reparavit 2), scholas restauravit, supellectili-
bus et magistris instruxit , Parochiae cellarium et torcular e 
fundamentis aedilicavit, scholis vineam donavit 3), Templum 
Deo Omnipotenti raro exemplo et inaudita muniflcentia magni-
ficentissimum exstruxit , memóriám Calvariae, stationibus 
rite exornato monte, ín territórium vallense invexit, et, quod 
maximum, mira pie täte erga Deum, inaudito innocentiae et de-
missionis exemplo, paterna in omnes egenos beneficentia vi-
vam Dei Ecclesiam, ad solatiosissimum Coeli spectaculum, vir 
sacerdotalis virtutis auxit et aedilicavit. Talis cum esset, non 
poterat non placide mori. Sine doloribus, sine angoribus mor-
tis, quin lecto affixus esset, sicut lux ad finem properans, 
omnibus misericordiae divinae Sacramentis humillima devo-
tione suseeptis, inter gemitus et preces suorum et amicorum, 
inter repetitas Ecclesiae catholicae commendationes, et bene-
dictiones, terrenis obdormivit, ut evigilaret coelestibus, ter-
minavit peregrinationis iter, ut requiescat in Patria. In nomine 
J e s u , pro quo vixit, et sub cuius tutela exspiravit, est illi, 
certe, sit illi : salus in longam aeternitatem ! Quatuor Regibus, 
Mariae II-ae, quam matris instar etiam ultimis diebus comme-
moraverat, Josepho II-o, Leopoldo II-o, et Francisco I-o, 
difficillimis reipublicae temporibus. ea fidelitate, ea virtute 
servivit, ut usque ad ultimum vitae halitum aestimaretur ab 
illis, diligeretur a Patria. — Universos Regni Ordines mortem 
eius sensisse, docent publicae annunciationes repetitis vieibus 
editae, et iusta funebria quaquaversum in animae magnae 
refrigerium celebrata. Corpus exanime, postquam unguentis 
et aromatibus imbutum et conditum est, publico expositum in 
castello vallensi spectaculo, ab immensa multitudine visum 
est, et lachrymis praesertim clientium et pauperum honora-
tum. Adfuerunt etiam , cjui dicerent : hic ultimam Hungáriáé 

1 ) N a g y t e t t e i t , és hogy miként emelték ezek őt egyik mél tó-
ságról a másikra , az 1826-ik évi ,Magyar Minerva ' czimü folyóira t 
2-ik negyedének elején f o g l a l t , Kazinczy Ferencz által megir t élettör-
ténetéből tanulhatn i . 

z ) A mostani emeletes plebániaházat Drávecz Márk . volt h e l y -
beli p lébános , később veszprémi k a n o n o k , sa já t költségén épít tet te 
1753-ban. 

3) A szőlőmivelést Vaálban Grossinger I g n á c z , 1755-től vaál i 
plébános hozta be. Az ő ültetésének lenni hitelesen ál l í t tat ik a város-
tól nyugo t ra fekvő ,Öreghegy' . 

columnam collapsam iacere. Funus quinto a morte die insti-
tutum, ac summa omnium bonorum frequentia celebratum, die 
13-a mensis Iunii, de Castello Dominali pontificali solemnitate 
duxit Josephus Kopácsy, consecratus Alba-Regalensis, ele-
ctus Weszprimiensis Episcopus ac Septemvir : assistentibus 
Paulo Simonyi Praeposito, et Josepho Mészáros Custode 
Capit. Alba-Regalensis, concomitantibus lugubrem pompám 
Joanne Ev. Maries, electo Eppo Scutariensi et septemviro, 
et Joanne Bapt. Láng Abbate et Can. Strigoniensi, Tabulae 
Reg. Praelato, atque longa Canonicorum , Decanorum , Paro-
chorum, Professorum, Cooperatorum, Religiosorumque, atque 
aliorum Sacerdotum e vicinis Dioecesibus pie coníluentium 
serie. Certe, praeter Religiosos Ord. Clericorum Regul. Scho-
larum Piarum, Ord. Cisterciensis, Ord. S. Francisci Maria-
norum, Capistranorum ; praeter Sacerdotes Graeci r i tus, e t 
Praedicatores Ref ac Evangelicae Ecclesiae, qui omnes sponte 
sua, quin vocarentur, concurrerunt : ex sola Dioecesi Alba-Re-
galensi aderant Sacerdotes circiter 50. Viscera et medullas 
penetravit pulcherrimae Nobilitatis Hungarae, imprimis uni-
versi magistratus Incl. Comit. Albensis pium certamen , quo 
exsanguia ossa perquam dilecti Supremi Comitis, imo optimi 
atque indulgentissimi Provinciáé Albanae Patrisfamilias, qui-
libet saltem aliquo spatio propriis humeris gestare pugnabat: 
quibus haec fortuna non obtigit, saltem faces, vel Insignia 
circa feralem tumbam portare gestiebant. Aderant tristis-
simae solennitati complura Excelsorum Dicasteriorum Budae 
et Pestini residentium membra illustrissima et excellentissima, 
tam ex Curia reg , quam ex Consilio reg. et Camera Aulica ; 
quae omnia hac die Serenissimus Princeps Palatínus, et Prae-
ses vacare praeeepit. Aderant celeberrimae Universitatis Pes-
tanae Rector magnificus, et quatuor facultatum Decani : ade-
rant Lib. ac Reg. Civitatum Budensis, Pestiensis et Alba-
Regal. ablegati, ingens multitudo Nobilitatis, corpus Offieia-
latus dominalis, atque plebis inferioris immensus coufluxus. Ipsi 
adeo Israelis posteri ex K.-Sz.-Péter semet cum sua religiosa 
pompa Funeris solennitati immisceri postulabant. Putares 
communem omnium Patrem de pectore filiorum fatali casu 
ereptum fuisse. Hi tarnen omnes tam pulchro ordine, tam con-
cinna serie usque ad Templum procedebant, ut funebris mo-
destia, pietatis ordo, Clientium lachrymae, et gemitus omnes 
artus, et medullas spectantium convelleret. Summum decus 
addidit moestissimae pompae in vicinia stationantis militiae 
equestris, ducis Ferdinandi Regiminis Colonellus, Princeps 
ab Aiiersperg. ; qui cum Choro Officialium suorum, et ingenti 
cohortis suae musicorum turba peramoene concinentium e t 
ludentium inexspectatus comparuit. Dum Sacrificium oiferret 
in Templo, praesente corpore, ad aram Dei Omnipotentis se-
peliens Eppus, Chorus Militarium et Capitularium musicorum 
tristi devotione absorptos elevabat et recreabat animos. De-
nique data ultima cineribus benedictione, in coemeterium oppi-
danum cadaver exanimis Domini delatum est; volebat enim 
nullius iniustitiae conscius Dominus, imo Pater, in medio suo-
rum subditorum, quos filiorum loco dilexit, et protexit, us-
que ad universae carnis resurrectionem requiescere, et inde 
resurgere ad iudicium. Hospitibus praeclaris Inclyt. Domini-
um per plures quaquaversum paratas mensas amico servivit 
prandio. Molliter ossa cubent ! Dies pro celebrandis ritu patrio 
solennibus exequiis determinata est dies 11-am. Julii eiusdem 
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armi : quo die adhuc maior omnis generis hominum copia con-
fluxit. Minora Sacrificia ad très Ecclesiae vallensis aras, pro 
refrigerio animae den. Josephi, ultra 30 celebrata fuere. Sa-
crilicium moestitiae, de Requiem dictum, obtulit Franc, e Co-
mitibus Nádasdy, Eppus Vaciensis ; quo terminate Panegyrim 
dixit Jos. Mészáros, Abbas, custos et Can. Albensis patria 
lingva j quae typis Albensibus expressa legi potest. Post con-
cionem gloriosum celebravit Sacrilicium Antonius Juranics, 
Eppus Jaurinensis Nemo erat, qui magnae animae pretiosiDe-
functi Requiem aeternam ex optimo corde non precaretur. 
Ita fit timenti Dominum!" 

A boldogult nagy férfi, által emelt templomról irja kút-
főnk : „Latitudo huius 8, altitudo 9, longitudo 30 orgiis ab-
solvitor. Benedictio eiusd. per lllustriss. Petrum Ürményi de 
ead, dum viveret consecr. Eppum et Eccles.' Metrop. Strigoni-
ensis Canon. ílebat anno 1824-0,15-a Aug. Festő Ass. B. M. V." 
Ugyané templomot 1854-dik évi oct. 3-án consecrálta ő mél-
tósága, Farkas Imre, szeretett megyés püspökünk. Szentegy-
házunkról magasztalólag akarván szólani, megelégszünk sok 
tudós nyilatkozatának közlésével, miszerint : „Valóban méltó 
e templom ahhoz, kinek nagyobb dicsőségére emeltetett." 
Sekrestyénkben gyönyörű ruhatartó szekrények vannak, mely-
lyek a tatai plebánia-templom sekrestyéjében létezőkkel egy 
egészet képeztek Maikon, a camalduliak már összeomlott 
templomában. Ideszállittatásukat mélt. Farkas Imrének hálál-
j u k , ki vele született minden jórai buzgóságánál fogva, azo-
kat a vaáli fényes szentegyház számára, még mint itteni ked-
ves emlékű plébános, a mindig kegyelmes és nemes Ürményi 
családdal megszerezte. „In Ecclesia, quae sub munifica inspe-
ctione Domini Francisci ab Ürmény, emer. Grubernatoris, e 
priori splendore nihil perdidit, penes altare maius a dextris 
cernitur sub vitro Palma, a SS. Papa Gregorio XVI. Domin. 
Palmarum benedicta, et ment. Excellentiss. Domino, Romae 
ea occasione detento, dono data, quam Ecclesiae vallensi re-
servandam tradidit." E dolog emléke következő versekben 
örökittették meg nt. Kiss József, akkori administator ur által : 

, ,Pálmavasárnapon ugy, mint e szekrényke muta t j a , 
Pálmát áldani és osztani Róma szokott. 

S többnyire csak bíbornoki, vagy fejedelmi tekintélyt 
Méltat a kegyre : liogy ezt nyúj tsa kezébe neki. 

Gergely pápának nevezetre tizenhatodiknak 
Osztás közt kiadott ritka parancsa tevé : 

Hogy pálmát, s illyent nyert volt Ürményi Ferencz is, 
Kit templomba e nap nagyhírű fénye ragadt. 

Krisztus ezernyolczszáz és liarmincznyolczadik évén, 
Pálmavasárnapján, római ut ja alatt. 

Igy vala nagy, ki utóbb lőn őr a magyar koronához, 
Ottan előbb, honnét jöt t a magyarhoz e kincs. 

E váratlan eset teteté Urményivel a z t , hogy 
Vaálnak e pálmafüzér templomi kiucse leve.1 ' 

Mennyire szivén feküdt pedig a hivek lelki üdvösségé-
nek előmozdítása a nagy elhunytnak, azt eléggé bizonyítja a 
kinyert következő pápai breve: „Pius PP. VI. Ad perpetuam rei 
.memóriám. Ad augendam fidelium Religionen), etanimarum sa-
lutem pluribus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, ac 
supplicationibus dilecti Filii Josephi de Ürmény Regii Hung. 
Aulici Consiliarii nobis super hoc humiliter porrectis in-
clinati, omnibus, et singulis utriusque sexus Christi fidelibus 
vere poenitentibus, et confessis, ac sacra communione refe-
xtis , qui Ecclesiam Parochialem matricem, Assumtionis Bea-

tae Mariae Virginis Imtae Loci Vaál Alba-Regalensis Dioe-
cesis Dominica immediate sequenti Festum Inventionis Setae 
Crucis, ac die Festo eiusd. Assumtionis Beatae Mariae Vir-
ginis Imtae, a primis vesperis, nec non in una ex feriis sextis 
quadragesimae, per Ordinarium semel tantum designanda 
ab ortu usque ad occasum solis, dierum, et feriae huiusmodi 
singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum 
prineipum concordia, haeresum exstirpatione, ac Setae Ma-
tois Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, 
quo die, et feria ex istis id egerint , plenariam omnium pec-
catorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer 
in Domino concedimus. Insuper risdem Christi fidelibus et 
vere poenitentibus , et confessis , ac sacra communione refe-
ctis , ptam Ecclesiam die festo Exaltationis ciusdem Sanctae 
Crucis pariter a primis vesperis, nec non in reliquis feriis se-
xtis quadragesimae huiusmodi ut supra visitantibus et ibidem 
ut praemittitur orantibus, qua feria et die huoi id egerint, 
Septem annos et totidem quadragenas de iniunctis seu alias 
quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta 
relaxamus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. 
In contrarium facientibus non obstantibus quibuscunque. Da-
tum Romae, apud Sctam Mariam Majorem sub Annulo Pisca-
toris, die 6-a Octobris, MDCCLXXIX. Pontificatus nostri Anno 
Quin to. J. Cardinalis." (Praesentes visas et recognitas, ac pro 
alia die lucrandarum Indulgentiarum designando Festum Sep-
tem Dolorum Beatae M. V. feriam sextam Dominicam Palm, 
immediate praecedentem incidens, ad maiorem Dei Gloriam, 
et augendam Christi fidelium devotionem, publicandas sub-
seribimus in Curia nostra Eppali L. Civitatis Alba-Regelensis 
die 15-a mensis Martii, anno Incarnationis Domini 1780. Ig-
natius Nagy m. p. Eppus.') Közli Völgyi. 

A ,Times' és a ,Civiltà cattolica.' 
(.Vége.) 

A Times főlapjával, hirdetményeket közlő melléklap is 
adatik ki. E hirdetmények nem mindig olly ártalmatlan por-
tékák , minőkül első tekintetre látszanak ; mert ott nem csu-
pán üzleti jelentések , hanem szerelmi vallomások, ajánlatok, 
nyilvános és titkos mindennemű megkinálások foglaltatnak. 
Titokteljes hirdetményeik rendesen az első lap második, vagy 
harmadik hasábján, legfölül közöltetnek. Például a 22,715-ik 
szám alatt : Saloon-All right. G. D.—E hirdetmények néha po-
litikai talány mondat okhoz hasonlítanak ; és olly jelszavak, 
mellyeket csak a beavatottak értenek. A ,Gazette du Midi' 
nyiltan bevallotta, hogy illyképen a Times utján a titkos tár-
sulatoknak az egész világon szétszórva lakó tagjai értesíttet-
nek a küszöbön álló politikai változásokról, vagy közel kitö-
rendő forradalmi mozgalmakról. Illyképen fölöslegesekké vál-
nak a veszélyt hozó levelek, mellyek a rendőrség által letar-
tóztathatnának ; nem különben a hütelen, vagy ügyetlen futá-
rok : három rövid sor elegendő arra, hogy a legfontosabb hir, 
a legszemesebb censura daczára, az avatottak tudomására 
jusson. 1856-ban a Times octoberhavi egyik számában, a kö-
vetkező franczia hirdetmény volt : „20. A Gardienne. Depuis 
lundi déjà les nouvelles de Madrid sout très-bonnes. Soyez 
tranquille. O'Donnel n'est plus qu' un cadavre ; son nom seul 
appartient à 1' histoire." A Times mindenképen szitani akarta 
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a lázadás parazsát Spanyolországban ; ugy liogy ez végre 
kénytelen volt , ama lapot kitiltani Spanyolországból. 

Romának a hivatalos ,(xiornale di Roma'-n kivül. van-
nak még egyéb lapjai is , mellyek közül csak a ,Civiltà catto-
lica'-t akarjuk kiemelni; mellyből D. ur a ,Religio'-ban is mái-
több érdekes mutatványt közlött.Távolról sincs szándékunkban, 
anyagi tekintetben, vagy az olvasók számára, s politikai befo-
lyásra nézve, a Civiltà Cattolicát a Timeshez hasonlítani. Amaz 
nem teremt, és nem buktat meg ministereket; neki nincsenek 
gőzösei, mellyek hirek hajhászata végett az indiai tengereken 
czirkálnának : de van neki magasztos eszméje, melly után áll-
hatatosan tör ; van neki lelkismerete, mellynek anyagi érde-
keit alárendeli : mig a Timesnek, mint ezt az egész világ elis-
meri, semmi lelkismerete sincs, hanem lenge bogár gyanánt 
repked a nép változó kegyének pislogó mécse körül. A ,Ci-
viltà Cattolica' becsületére válik dolgozótársainak. S i l v i o 
P e l l i co illy bizonyságot tet t róla: „Ezen újság valóban 
kitűnő elmék müve ; nem lehet tagadni magas képességüket ; 
maguk ellenségeik is érzik ezt. Én ismerek embereket, kik, 
bár fogcsikorgatva, elismerik, hogy a ,Civiltà Cattolica' czik-
kei a bölcsészeiről, a politikáról, jogi kérdésekről, igen neve-
zetesek ; ők fölötte bámulnak azon, hogy ti ennyit birtok." 
A ,Civiltà Cattolica' a journalismust az igazság, üdv és ujjá-
alakitás eszközévé tudta tenni ; a felzaklatott Olaszországnak 
igen jó szolgálatot tesz, a történet számára becses anyagot 
gyűjt, a rossz szellemű lirkászokkal bátran szembe száll, a jobb 
Írókat és müveiket megismerteti, a tudományok gyarapodását 
czélba veszi, szóval olly ú jság , mellynek szerkesztői méltók 
arra, hogy IX. Pius pápa a következő bátorító, s dicsérő leve-
let intézze hozzájok : „Sacrae et civilis societatis interest, 
gliscentes huius nostri temporis errores ac nefaria scripta 
strenue et considerate refeilere. Idcirco pergite hanc curam, 
quae quidem multi est operis, alacriter incumbere, omnique 
zelo et carítate contendite, ut ephemeris vestra , quae brevi 
in Italia nostra celebrari coepit, in aedificationem üdéi, ac 
salutarem populi instructionem magis ac magis Deo dante 
proficiat." Szintilly dicsérőleg szóltak e vállalat felől a bibor-
nokok, érsekek és püspökök. D o m e n i c o V i l l a n i , a ,Ci-
viltà Cattolica'-ra alkalmazta a költő eme verseit : 

Parva raetu primo ; mox se se attollit in auras : 
Ingrediturque solo, et caput inter nubila comlit. 

A ,Civiltà Cattolica' előfizetőinek száma már 1858-ban meg-
haladta a 14,000-et ; mi bizonyára nagy szám, ha tekintetbe 
veszsziik, hogy értekezései nem Írattak a nagy tömeg számá-
ra, s hogy a lap a pártokon fölül áll. Valóban a forradalom 
szelleme által annyira felzaklatott Olaszhonnak kitűnő szol-
gálatot tesz olly lap, mellynek hivatása : a forradalom szelle-
mét leküzdeni, az elméket a jónak, szépnek és igaznak szere-
tetére visszavezérelni, s ekként, mint ezt a lap rövid czimé-
nek két szava kifejezi, a katholikus polgárisodást minden-
üvé terjeszteni. . B. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PRUSZKAI KERÜLET (Trencsén megyében), junius 

3-án. Minél fájdalmasabban érezték a vácziak szeretve tisz-
telt főpásztoruk, mélt. R o s k o v á n y i Ágoston urnák, mult 
évben történt elvesztését : annál édesebb örömben úszott és 
úszik most is a mi szivünk, kik három negyed-évig tartó ár-
vaságunkban keseregvén, a vácziak veszteségét gazdag nye-
reményünknek tartjuk. Ugyanis ő méltósága, legkegyesebb 
főpásztorunk, alig hogy elárvult egyházmegyénk nehéz kor-
mányát átvette : máris első teendői közé sorozta a magas he-
gyek közti távol völgyekben fönálló plebániakat atyailag meg-
látogatni, s a hegyszirteken, rej tet t völgyekben szétszórt hi-
veit maga köré gyűjteni, megáldani, s az egyedül íidvözitő 
rom kath. hitben megerősiteni. 0 méltósága semmibe sem 
vette ama nehéz, és számos akadályokat, mellyek őt e nehéz 
apostoli körút megtevésétől visszatarthatnák ; hanem valódi 
apostoli elszántsággal már a mult év őszi napjaiban Trencsén 
megye felső vidékét atyailag meglátogatá, s négy esperesi ke-
rületben több ezer hiveket a bérmálás szentségében részesí-
tett. I t t tanulta megismerni ama leirhatlan nehézségeket, 
mellyekkel egy főpásztori körút egyházmegyénkben össze 
van kötve ; hol nem egyszer gyalogolni is kényszerült. És ta-
lán visszaijesztették őt ezen, már ismert nehézségek a kezdett 
apostoli körút folytatásától ? Épen nem : sőt alig hogy a 
melegítő nap tavaszi sugarait szélesebben kezdé terjeszteni, 
máris útnak indult, s a mult majushó 12-én az illavai kerületbe 
megérkezvén, azt atyailag meglátogatta ; s miután ott 2775 
hivőt a Szentlélek malasztjaiban részesitett volna, 19-én dél-
utáni hat óra tájban hozzánk, a pruszkai kerületbe megér-
kezett. Nem vagyok képes leírni azon örömet, mellytől a ke-
rületi papság szintúgy, valamint a rá bizott hivek áradoztak ; 
azért ő méltósága, legkegyesebb főpásztorunk fogadtatása 
mindenütt, a nép körülményeihez képest nagyszerű volt; mint 
ezt a hivek ismert vallásossága , s ebből folyó kegyelete fő-
pásztoruk i ránt , igényelte is. A plébánia határára lépvén ő 
méltósága, mindenütt több lovagokból álló bandérium által, 
keskeny és veszélyteljes utainkon, a kitűzött helyre és vissza 
vezettetett, és igy ezek ünnepélyes előlovaglása mellett, a 
harangok zenéje s taraczkok durrogása közt virágkoszorúkkal, 
zászlókkal és üdvözlő feliratokkal ékesitett diadaliveken ha-
ladva keresztül, s a rendbe állított, és térdre borult hivekre 
apostoli áldást osztva érkezett a plebánia-lakhoz ; hol a hely-
beli plébános, kerületi papság és községi előjáróság által ün-
nepélyesen fogadtatott. A csász. kir. hivatalnokok mindenütt 
kitűnő előzékenységet, és ő méltósága főpásztori magas hiva-
tásához méltó tisztelkedést tanúsítottak az által is , hogy 
őt plébániáról plébániára ünnepélyesen elkísérték; a hivek 
pedig valódi buzgóság- és vallásos lelkesedéssel vetélked-
tek egymás közt a mélt. főpásztoruk iránti kegyeletes tisz-
teletet kitüntetni : sőt protestánsok és zsidók is csatlakoz-
tak a fény és pompa kifejlesztésében, a kath. liivekhez. 
(Vége köv.) 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pes ten , 1860. 
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T a r t a l o m : Eszmevázlatok a gyóntatás körül. V. — 
Fölvilágosító jegyzetek egy pályakérdés megoldásának némi 
könnyítésére. II. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarországból. — Irodalom. 

Eszmevázlatok a gyóntatás körül. 
v. 

A hely, idő, és körülmény, valamint a 
beszédek készítésénél, ugy a gyóntatás munkálatá-
nál is tekintetbe vétetést igénylő jelenségek. A ker. 
okosság sugalta számítás, körültekintés nélkül, nem 
épen sikertelen.de mindenesetre fárasztóbb-, és egye-
sekre inkább, mint az egész tömegre kiható hasznúvá 
válnék a kihallgatás, és az ezzel kapcsolatban levő 
térités, lelki orvoslás jótéteményének munkálata. S 
hol már maga, az előkészületek hajnalában üdvde-
rülten virradozó ünnep, a szertartások jelentősége, 
fénye, pompája, a vezeklők bánatos, áhitatszerü vi- . 
seleténekpéldája, s a mindezeknél hatalmasabb szó-
noklat ereje is nagyban pótolja a gyóntatásnak 
egyesek buzdítására vonatkozó részét: ott, a bűnök 
lánczaitól szabadulni vágyó többség kedveért, a 
rövidséget szenvedő feloldozás és buzdítás rendszeres 
modorától, csekély véleményem szerint, el lehet ta-
lán térni *). A bucsu- és kegyhelyek, hova a zarán-

*) Bizonyosan, a gyónókrai különös figyelemmel, és 
e l ő k é s z í t é s ü l tartott beszéd, jogosan fölmenti a gyónta-
tó t , az okok és intések egyenkint ismétlésének kötelességé-
től ; ezt bizonyos alkalommal magunk is kimondtuk : de hogy 
a sz. beszédben elmondottakra, pár szóval bár , és figyelmez-
tetőleg hivatkozni lehessen, a gyóntatásnak csak is u t á n a 
lehetne kezdetét vennie, nem pedig már előtte, s ollyanok 
irányában, kik ekkép előkészítve nem voltak. Különben hol 
az elősorolt körülmények , a valódi töredelmesség őszinte je-
leit eszközlik, és ezt a gyóntató minden egyesnél látja, ma-
gától megszűnik a hosszadalmas , és főleg a bánat fölinditásá-
ra irányzott serkentés szüksége. Észrevételünk, mellyre itt 
vonatkozás történik, egyedül azon esetre szól, midőn (mi 
pedig bucsuhelyeken is tapasztalható,) ollyanokat kell gyón-
tatni , kik a távolabbi kegyhelyet épen nagyobb bűneik tuda-
tában , vagy lélekismeretöknek annál biztosabb, tehát liosz-
szabb föltárást igénylő megnyugtatása végett keresik föl: vagy 
kik a javulás szándéka s igyekezete nélkül, mint ismeretle-
nek , az illetők keményebb dorgálását ez által könnyebben ki-

dokolás nagy áldozatával, és a nélkülözések kerekein 
juthatnak el az édes- epedő várakozással telt hivek *), 
megszenvedik azt. Megigazulás nélkül, nem örö-
mest távozik illy alkalomnál a hitbuzgó kebel. Szá-
nalomra méltatta egykor Krisztus urunk is a népet **) ; 
és mi miért ne mondhatnók utána : „Szánom a sere-
get" (Máté 15, 32.). S épen azért könnyitek baján, 
amennyire azt hivatalom megengedi, s a jót tenni 
akarás szándéka sugalja. S ez értelemben kérem vé-
tetni előbbi czikkcm végszavait: ,A tanítás hosszu-
ságát, vagy rövidségét különben a gyónók száma 
határozza meg.' Lehet kevéssel is sokat mondani. 
A húsvéti gyóntatás inkább igényli papi buz-
góságunk teljét, a lehető mindent megtevés kísér-
letét: többször is fordulnak elő illyenkor ,exdebere' 
inkább, mint ,privata devotione' megjelentek részé-
ről a készületlenségi esetek, hogysem bucsuk alkal-
mával * 

A mi még a gyóntatás körül leginkább magára 
vonja figyelmünket, az a sokban tőlünk (papi eré-
lyességünktől) függő visszatérítés, eleget-
tevés kötelme. A napi renden levő lopások, kárté-
telek, mások személyén, jó hire- s nevén ejtett, és 

kerülhetni reménylik Átalában mi csak s z a b á l y u 1 nem 
akarnók a sokaságrai tekintetet, a feloldozás gyorsitásában 
nézetni, mint veszélylyel járót : habár kivételesen, az is 
k é n y s z e r i t h e t i a z e körülménynek nem örülő lelkiatyát 
arra, hogy ne akarjon lehetlenséget; hanem elégedjék meg 
vele, ha mindazt megtette, a mit lehetett. I t t is alkalmazható 
a ,quantum possum.' S z e r k . 

*) Ez is áll egy, vagy más helyre, állhat a többségre, 
de még sem mindenütt, és mindenkire nézve. S z e r k . 

**) De csak miután a hosszas , több napokra kinyúlt ta-
nítást béketűréssel, és buzgón meghallgatva, kitartó állhata-
tosságának, és nem tettetett javulási szándékának elegendő 
jeleit adta. S z e r k . 

* !) Epen azért tartók szükségesnek a megjegyzést is, 
mivel az előbbi czikkek e különböztetésre nem utalván, épen 
a húsvéti gyónást tárták szem előtt, s igy az olvasónak egyedül 
erre lehetett gondolnia. Különben a legnagyobb köszönettel 
vett ,eszmevázlatok' t. írója, csak a fogalmak tisztába hozá-
sának kivánatát látandja sorainkban , mellyek által e véget-
len fontosságú tárgy körül minden kétértelműséget eltávo-
lítva akarunk látni. S z e r k . 
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,rágalom' név alatt bevallott sérelmek orvoslása kö-
rül, szolgáljon ez erkölcsi mondat elvül: ,non remit-
titur peccatum, donee restituatur ablatum.' S ezt, 
mint a bün elengedésének conditio-ját sine qua non, 
előlegesen és nyiltan megmondhatni,s lelkére köthetni 
a vezeklőnek is. A birói szigorlattól való tágításra, még 
a jelentéktelenebb eltulajdonítások sem jogosíthatnak 
fel. A magyar nép erkölcsében nyilvánuló ker. jel-
lemet annyi féltékenység- és szigorral őrzött kirá-
lyaink és országnagyaink üdvös rendeletei, szol-
gáljanak nekünk, magyar lelkészeknek is, a 
bűnök kiirtására szentelt buzgalom ösztöneiül. „Tem-
poribus piissimi Ladislai Regis," olvassuk a szentki-
rály 2-dik törvénykönyvében, „omnes nos Regni 
Pannoniae Optimates, in Monte Sancto conven-
tum íecimus, et quaesivimus, qualiter malorum ho-
minum impedirentur studia, et gentis nostrae expe-
direntur negotia. Primum omnium iureiurando 
constituimus, ut qualiscunque proximus Principum," 
tehát rokona, vagy csak hozzátartozója, „reperiretur 
in furti culpa, ultra pretium gallinarum, 
nullatenus possit abscondi, vel defendi a quolibet 
eorum.Piacúit quoque ut ipse fur, nisi ceciderit 
in Ecclesiam, suspendatur, et omnis facultas eius de-

pereat Sí autem de manu fideiussoris evaserit, de 
patibulo quidem liberetur : verumtamen cum eodem 
fideiussore in aliam regionem venundetur, et bona 
ipsius Regni Fisco vendicentur." (Cap. I.) A szol-
gákra nem mondatott illy szigorú büntetés ; jeleül, 
hogy a beszámítás fokai szerint, a jobb nevelésüek 
hasonló vétsége súlyosabb büntetésre méltónak né-
zetett. Különben ha valaki a lopáson rajta kapatott, 
akár szolga, akár szabad ember volt, halállal lakolt. 
„Si quis liber, vel servus, in furto captus fuerit, sus-
pendatur." (Cap. XII.) Bármilly szigorúaknak talál-
juk is e határozatokat, nem csak a szent király jel-
leme-, hanem a törvény szavainál fogva is el kell hin-
nünk, hogy azok hozására valamint őt, ugy őseinket 
is nem kegyetlenség, hanem csak az élet- és 
vagyon-biztosság fölött lelkiismerete-
sen őrködő magasztos köteleségérzet 

bir ta " Mellyből a világnak jelenlegi politikusai 
máris egészen kivetkeztek. „Az e törvényeket ho-
zóknak maguknak is nagy, sőt legnagyobb áldo-
zatukba került, illy szigorúságot gyakorolni: mi-
utánez épen a hozzájok tartozók iránt volt legkö-
nyörületlenebb; s épen azért esküvel kellett az 
övéinek sorsán szánakozó irgalmat kizárni!" *) 

J) L.,Családi lapok' 1858-ik évi folyamának el ső füzetéb. 
12 lap., a jegyzetek rovatában. 

Az elnézés, nagyobb és visszatérithetlen lopá-
sokra disponálhatná könnyen az illy, nehéz oldozásu 
bűnök ismételésére különben is hajlandót. A pórnépet 
különösen, csak is a visszatérítést szigorúan követelő 
lelkipásztor erélyessége képes a mezei károktól el-
rettenteni. Kellemetlen és bosszantó valami, az egy-
szer már élvezett, ós elhasznált dolog értékének meg-
téritése: de épen ez által lehet, és kell a lopásnak némi 
élvet nyújtó örömei közé egy kis ürmöt vegyíteni, 
s a tolvajt, illy, reá nézve üdvös gondolatra, vagyis 
okoskodásra kényszeríteni : ,Meg kell csakugyan a 
mikor, akkor térítenem a kárt; s maga a gyónás is 
lelki káromra lesz , ha meg nem jobbulok : tehát in-
kább felhagyok az aljas lopással; hiszen a visszaté-
rítési pénzen úgyis vehetek magamnak, a mit sze-
mem, szájam kiván.' E bün megismerésére vonat-
kozó kérdések: Minő értékű lehetett (körül-belül) az 
okozott kár. Nem voltak-e benne mások is részesek? 
Nem tanácsolta-e valaki? főleg tetemesebb lopások-
nál. Valamint a visszatérítési összeg-, és a letevés ide-
jének pontos kijelölése, soha se maradjanak el. A 
suhanczokat az általuk semmibe sem vett gyümölcs-
lopásért is jó mindig, legalább egy pár garas-
ban elmarasztalni I). Ez mindenesetre figyelem-éb-
resztőbb az elhadart imádságokban álló, meddő elég-
tételnél. Lehet a gyónásban tett ígéretnek nyomaté-
kot rnőg ezen intéssel is adni: ,Gondold meg! hogy 
nem nekem, de az Istennek magának tevéi e szent 
helyen ígéretet; és hogyannak megszegése, a beval-
lott bűnök mindegyikénél nagyobb volna.' A 
visszatérítésnek netalán elmulasztott, vagy felejtett 
kötelességére, lehet mindjárt a gyóntatás elején e 
kérdéssel : ,elvégezted-e ez előbbi gyónásban feladott 
elégtételt?' a vezeklőt figyelmeztetni. A gyermekek-
nél, hasonló vétségek esetében, még a buzdítás is 
czélszerübb, ha több aprózott kérdések alakjában 
történik. A gyermek ezt már az iskolában megszok-
ta; s könnyen megérti az illy kérdésszerü intelmet: 
,S látott-e valaki a gyümölcs-lopásnál?' A felelet 
többnyire ez : ,nem.' .Tehát az Isten, és őrangyalod 
sem láttak?' És szeretnéd-e, ha valaki ujjasodat el-
vinné? Lám ! tehát, a mit nein akarsz, hogy mások 
tegyenek neked, te se tedd azt nekik. Nemde, ezt 
tanultad a kátéban' ? stb. 

De a szellemi, lelki károk se hagyassa-
nak térittetlenül. A meggyalázott jó hir-, és névnek 
helyreüttetésére buzdító intelem lehet például illy-

' ) En az i g y egybegyűlt összegből jól szoktam a falu 
szegényeit tartani ; meghagyván nekik, hogy köszönet fejé-
ben : bő á l d á s é r t könyörögjenek. 
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szerli: ,Kidiesérőleg, kiemelőleg fogsz ezután szólni 
arról, és azok előtt, a kik előtt, és a kiről eddig 
kicsinylőleg, sőt gyalázólag beszéltél. Nem is volna 
biztos az üdvezülés, ha e részben hiányoznék az ele-
get-tevés. Tanuld meg azért nyelvedet féken tartani, 
s oda törekedni, hogy szólásod soha se jöjjön ez 
evangeliumi parancscsal ellenmondásba: ,A miket 
nem akartok' stb. ; minek rád nézve ez az értelme : 
,A mit nem akarnál, hogy mások beszéljenek rólad, 
te se beszéld azt rólok.' Elved legyen : inkább 
semmit, mint rosszat szólni valakiről. 
Minden mesterségek között legnehezebb: a helyes 
szólás mestersége; mert egyben sem lehet annyit 
hibázni, mint ebben. A természet maga, s alkotá-
sunk egész rendszere zárva tartja nyelvünket: és mig 
többi tagjaink, a szem, kéz, láb, szabadon mozog-
nak, a nyelv minden oldalról körül vau véve, mint-
egy bebörtönözve a szájüreg és fogak által ; mintha 
csak őrködésre volnának rendelve, hogy keveset mo-
zogjon: ,mert ritkán tesz mozgást anélkül, hogy ne 
botoljék.' A hason vétségben sinylett gyermek orvos-
lásánál gyógyerejüeknek tapasztaltattak eme kérdé-
sek: ,Tudod-e, miért adta Isten neked a nyelvet? 
Mire használod azt az iskolában? nemde tanulásra, 
imádságra, éneklésre? És szabad-e ott csúfolódni? 
Nem. És miért? mert az vétek, és ellenkezik e pa-
rancscsal: ,Szeressed felebarátodat, mint önnönnia-
gadat', stb. Mástól, lehet például ezt kérdeni: ,Láttál-
e már néma embert? Ki tudja, nem azért büntette-e 
az Isten, mert nyelveskedett, csúfolódott'? Másnak 
ismét fölhozhatni Elizeus esetét a bibliai történetek-
ből. Az illy félelmet gerjesztő buzdítás után, a bánat 
ugyan nem lesz még egészen tökéletes: de idővel 
azzá válik ; mert szeretetre disponál. Az erényesség-
ben is vannak fokozatok; s az ,Ur félelme' az er-
kölcsi tökély magaslatának — lépcsője. Az ember er-
kölcsi bel-állapotának minőségétől függ különben a 
térítés egyenes, vagy körutas, simább, vagy élesebb 
munkája. Kit az erény szépségének ajánlata nem vonz, 
azt talán a bün rútságának hü ecsetelése fogjaüdvös 
borzadásba hozni; s kit a Teremtő iránti hála és sze-
retet kötelmének említése nem indit, azt talán a gyó-
násban föleszmélt öntudat nyugtalansága, s a már 
itt magára várandó nagy, de a siron tul még na-
gyobb kinok végtelenségének gondolata, rázkódtatja 
meg. A szerencsés tapintat, s a gyónót, és gyóntatót 
egyaránt megszálló fensőbb isteni kegyelem 
m u n k á j a, a térítés. Azért i m a nélkül soha se kezd-
jünk e nagy munkához. Térdeljünk le a gyónószék 
előtt először is magunk, mielőtt a kihallgatáshoz 

fognánk. Ez már maga nagy benyomást tesz, a ne-
talán készületlenül megjelentekre; látván,hogy nem 
közönséges dolog mégis a gyónás, mellyhez a pap 
maga is olly szent félelemmel járul Tudok esetet, 
hogy a bűnös, kinek javulásához máris kevés volt a 
reménység, valamelly lelki bajának gyökeréhez a 
fejszét szerencsésen letenni sikerült, és valóban csu-
dásnak nevezhető gyónás után , a világ bámulatára 
megjavult, megváltozott Illy'jótékony, és a böl-
csek iskoláit fölülmúló, mert csudás és bámulatos 
erkölcsjavitó, kármentesítő intézménynyel csak is a 
katholika egyház bir. Bármilly nagyon keljenek is ki 
elleneink a kegy- és búcsújáró helyek visszaélései 
ellen : ott pattannak szét többnyire a bűnök törhet-
len lánczai. A gonosz szellem érzi, tudja kárát, vesz-
teségét : azért ostromolja a gyónást, és a búcsú-
kat olly dühösen a rágalom nyelveivel mindig. 
Aze vétekért követelt elégtétel elmaradhat a gyerme-
keknél, mint kik a szájvétkek horderejét, és a nyel-
vek villámcsapásainak dulásait gyermeki észszel 
még nem képesek belátni. Nem rossz tapintat, főleg 
a gyermekeknél, a gyóntatást illy, lágy fejekben is 
könnyen megtartható végszóval fejezni be: ,Tehát 
meg fogsz jobbulni? Jobban fogod ezután az Istent, 
mint a vétket szeretni'? stb. Tróczonfalvi. 

Fölvilágosító jegyzetek 
egy pályakérdés megoldásának némi 

könnyítésére. 
II. (Folytatás.) 

„Az egyház, annál nagyobb ünnepélylyel és 
sürgetőbben akarván hiveit ama kötelességre emlé-
keztetni, melly a templomi isteni-tiszteletben való 
részvétre kötelez, parancsolatainak egyikévé tette, 
hogy a sz. misét minden ünnep- és vasárnapon ajta-
tosan hallgassuk. Bünt követ el, ki ezen parancsola-
tot , jogos mentség nélkül, betöltetlenül hagyja. De 
tehát minő mentséget hozhat föl ama vig társaság, 
melly vasárnap reggel, a helyett, hogy misére men-
ne , vadászni indul, s nem egy vadászt és pórfiut bir 
rá, hogy neki hajtóul szolgáljon ? Minő mentséget 
hozhatnak fel azok, kik sokáig elheverészve az ágy-
ban, miután fölkészültek, dolgaik után néznek? 
Ama sok kézművesek, kik vasárnap, az egész dél-
előtti időt arra fordítják, hogy egy tetszeni vágyó 
kamasz, vagy hiu nő ünnepies ruháján dolgozzanak, 
mellyel ők délután magukat láttatni akarják ? Végre 
minő mentséggel bírhatnak azok, kik azt vélik, hogy 
az egyház parancsolata nem olly komolyan veendő 
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valami? — Azonban lépjünk a templomba azon órá-
ban, midőn ott a mivelt közönség összegyűl: a temp-
lom előtti tér úrias fogatokkal van telve, a padokat 
pedig a legdivatosabb öltözékü hölgyek foglalják el ; 
mig a templom hajója, s néhány pad glace-keztyüs 
urakkal van elfoglalva, kik vagy ugy állanak ott, 
minta színpadon szoktak, vagy a mai nap olly divatos 
saloni elfogulatlansággal vetik el magukat, mint va-
lamelly fauteuilbes, az el nem maradható lorgnettel 
keresztülfutván az egybegyűlteket; s mig az oltáron 
a legfölségesebb Szentség ki vagyon téve, ők olly bát-
ran, és pirulni nem tudólag fecsegnek egymással, 
hogy az egyházi zene barátjai csaknem egy pszt-tel 
intenek nekik, mint az operaházban, csendességet. 
Valljon mindezek azért vannak-e itt, hogy Istent di-
csérjék, és neki szolgáljanak? Valljon az ő jelenlétök 
e helyen nem kigunyolása-e inkább annak, kinek 
tiszteletére van e hely fölszentelve?-' 

„Isteni Megváltónk legvilágosabb és határozot-
tabb igéin alapuló hitágazat, hogyőamaga egyházát 
Péterre, a kőszálra alapította (Mát. 16, 18.); és neki 
a maga oltalmát, vagyis megvilágositását és vezérlé-
sét a világ végezetéig biztosította (u o. 28, 20.) Ezt 
föltéve, kétséget nem szenvedő dolog, hogy mi az 
Istent nem dicsérhetjük, és neki nem szolgálhatunk, 
azaz : a mi rendeltetésünket el nem érhetjük, ha az 
általa üdvünk eszközlése végett rendelt egyháznak 
azon állását és tekintélyét el nem ismerjük, mellyet 
az Ur, számára kijelelt, s ha neki nem engedelmeske-
dünk. Legfölebb is az iránt lehetne kérdést tenni, 
hogy mellyik ezen egyház? De a katholikusranézve 
az e kérdésre adandó felelet már hitvallásában fog-
laltatik : mi pedig a más felekezetüeket illeti, min-
den hosszabb fejtegetések helyett, bátor vagyok a 
kath. egyház egyik legszellemdusabb és határozot-
tabb ellenére hivatkozni; s ez — Gibbon. Ö a kath. 
egyházat az igazság- és babonák olly mesterségesen 
összefűzött lánczolatának nevezi, mellyen lehetetlen 
az összekötő tagot kitalálni, melly azokat összecsa-
tolja J). Ez egyike a kath. egyház tanítása igaz-
ságát megismerő legfényesebb bizonyítványoknak, 
melly valaha annak ellenesei részéről akaratlanul is 
kimondatott." Mert a mi olly szorosan összefügg, 
hogy még egy Gibbon furfangos esze sem képes az 
egyes lánczszemeket,hibásan' (?) összefűző kapcsokat 
fölfedezni, az bizonyosan észszerű, s nagyon is egyez az 
örök, és ellenmondást nem tűrő igazsággal. Babonát az 
igazsággal csak ugy nem, és még kevésbbé lehet ösz-

') Gibbon, History of the decline and fall of the Ro-
man Empire. II. Vol. 

szekeverni, vagy épen szorosan összekötni, mint ola-
jat a vízzel, setétséget a világossággal. — „És most 
tartsunk szemlét a fölött, mint viselik magukat az 
egyház irányában kortársaink, különösen az ugy 
nevezett ,miveltek': s azt fogjuk találni, hogy legtöb-
ben azon álláspontot illetőleg, mellyet az egyházra 
nézve bekellene vallaniok,egyszerűen mellőzik. Mind-
ezekhez én egy más kérdést szeretnék intézni. Vall-
jon az egyháznak ezen ignorálása, Istennek dicső-
sége- és tiszteletére történik-e, s valljon ez által neki 
szolgálnak-e az illetők? Azok, kik az e tárgy fölötti 
mélyebb fejtegetést nem utasíthatják el maguktól, az 
egyházat legnagyobb részben csak ugy tekintik, mint 
bármilly más, az államban létező társulatot, melly 
magát tartozik az állam törvényeihez alkalmazni. 
Phillips, Walter, és mások, e nézetet kath. szem-
pontból alaposan fel világosították ; fölöttébb messzire 
vinne, ha őket ebben követni akarnók...." S ennél fogva 
mi is megelégszünk itt azon átalános igazság kimon-
dásával, miszerint az egyház: ,Istennek országa a 
földön'; s igy olly magasztos eszmének megfelelő 
társulat, melly csakis a lényegéhez tulajdonképen 
nem tartozó bizonyos kellékek tekintetében mondat-
hatik az államban létezőnek: mennyiben tudnillik 
tagjai, főleg szolgái, szinte államban élő polgárok. 
Azonban az egyház tanítása-, és istenileg megállapí-
tott kormányzási rendszerére, fegyelmére, stb. a vi-
lági hatalom döntő befolyással nem bírhat. A katho-
likus, e pontot illetőleg nem bírhat más vallásos meg-
győződéssel; következőleg annak hódolni köteles; 
hogy pedig a más vallásuaknak ebbe szólásra jogot 
nem adhatni, az szintolly természetes, mint igazságos. 

Az egyház törvényei tehát nem eshetnek az em-
berek önkénye-, s egyéni véleményének alá. „Isten-
től megalapítva levén a hivek tanítására, s a végett, 
hogy teljhatalommal kötözzön és feloldjon, tekinté-
lyét és hatalmát Istentől nyeri az egyház. ,A ki tite-
ket hallgat, engem hallgat; s a ki titeket megvet, 
engem vet meg.' Az egyházi parancsok e szerint Is-
tennek is parancsai: a ki azokat nem teljesíti, ki magát 
azokon tulteszi, lehetetlen, miszerint mondhassa ma-
gáról, hogy féli az Istent, őt, ki ezen egyházat rendelte, 
s azt a parancsolás hatalmával felruházta: valamint 
azt sem, hogy megtartja az Istennek parancsolatait, 
következőleg rendeltetésének is megfelel, melly vé-
gett Istentől teremtetett. Szabad, ugy tartom, a ka-
tholikusokról legalább főltennem, hogy az anya-
szentegyház öt parancsolatai tudva vannak előttök. 
Egyikről már a fönebbiekben szóltunk : itt egy má-
sikat akarunk még kiemelni azon álláspont mégis-
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mértetése végett, mellyet a világ az egyház irányában, 
napjainkban elfoglal: s ez ama parancsolat, melly 
bizonyos napokon bőjtölést rendel , és tiltja a hús-
ételekkel élést. Ám járjuk be egyik tartományt a 
másik után, menjünk városok-, és falukba, tekint-
sünk körül a vagyonosabbak-, az ugy nevezett ,mi-
veltek'-nek bármilly állapotú háztartásaikban : és 
ugy találjuk, mintha e parancsolat, már nem is 
léteznék többé; mindenütt Egyptom húsos fazekai 
füstölnek elénkbe. Az egyház, hogy az áthágások 
számát fogyaszsza, máris kénytelenittetett" (Ma-
gyarországon kivül, az austriai birodalom más tar-
tományaiban,) „a hetenkinti két napok egyikét, 
mellyen a husételtőli tartózkodás szinte parancsolva 
volt" (a szombati napot), „egészen fölszabadítani; né-
melly vidékeken azokat, kik vendéglőben kénytele-
nittetnek étkezni, a bőjtölési törvénytől" (tudnil-
lik a husételtőli tartózkodást illetőleg,) „teljesen dis-
pensálni : miután azok ott legjobb akaratuk mellett 
sem birnak böjti ételeket kapni, s a régi aseesisnek 
kenyér- és vízzel megelégednitanitó fegyelmére vol-
nának szorítva. Ferencz császár, a romai-német csá-
szárok-, az egyház hajdani véd-őreinek utolsója, egy 
kiválólag jámbor érzelmű fejedelem, az egyháznak 
eme törvényét császári tekintélyével akará gyámo-
lítani; s megparancsolá, hogy a vendéglőkben, böjti 
napokon, a hustételek ne a rendes ebédlő-teremek-
ben ; hanem elkülönözött szobákban adassanak föl : 
egy, előttem ismeretes kerületi főnök bizonyos na-
gyobb városban e rendeletet végrehajtani kívánván, 
a vendéglős azzal jött elő, hogy valamennyi vendégei 
közt csupán kettő találkozik ollyan, ki böjtössel él, a 
többi pedig mindannyi hust eszik; ugy hogy egész 
vendéglőjében nincs olly nagy szoba, hol elférjenek, 
mint csak is egyedül az étterem." 

„Ha az egyház egyik parancsolatának ezen, olly 
átalánossá vált áthágását illetőleg, az okot vizsgál-
juk: ugy ezer egyén közt 999-et fogunk ollyant ta-
lálni, kik ezt egyedül azért cselekszik, mivel igy 
hozza magával a szokás; mert kinevettetnének, ha 
máskép tennének; és mert ők erről nem is gondol-
koznak. ,Nekem semmi megerőtetésembe sem kerülne', 
hallottam sokaktól mondatni, ,böjti ételekkel élni; 
sőt azokat jobban szeretem, mint a húsételeket: de ha 
egyszer igy van; minek csináljon az ember kivételt?' 
Természetesen, igy csak a világ szokását bálványozó, 
s az Isten, és anyaszentház tekintélyét egy vendég-
lői közönség, sokszor egy pár haszontalan egyén íté-
leténél kevesebbre becsülő, s a divat törvényét min-
den isteni s egyházi törvényeknél magasabb-, és 

sérthetetlennek tartó, nyomorult lelketlenség beszél: 
de az épen a leverő, hogy e lelketlenség olly átalá-
nos ; és hogy az korunk szellemévé lett. Most a világ 
legyőzése, mellyet az Ur Jézus minden, őt k̂övetni 
akaró emberre nézve elengedhetlen kötelességül tett, 
nem kerül vértanúi halálba, mint egykor a hős ma-
chabaeusok-, vagy amphitheatrumi keresztény mar-
tyroknak; most csak egy pinczér orrfintorgatását, 
vagy egy pár idegen szem bámész pillanatát kellene 
a hitéhez hü katholikusnak elviselni tudnia: s a nyo-
morult korszellem odáig vitte a dolgot, hogy az egy-
ház gyermekeinek többé még csak illy tanuságtételre 
sincs erejek, még csak ennyire sincs bátorságuk! Ah, 
mikép néznének ők egy kegyetlen praetor, vagy az 
eltépéssel fenyegető oroszlán szemébe csak azért, 
hogy katholikus voltukat meg ne tagadják, és bi-
zonyságot tegyenek arról, a mit hisznek Itt 
rejlik korunk főbaja: ez az, a min segíteni kell; 
mert nélküle minden gyógyítás csak palástolása a 
rossznak. (Vége követk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
EGER, juniushó 16-án. A fiúi ragaszkodást és gyermeki 

részvétet tanusitandók, mi egri-megyeiek is örömmel és kész-
séggel igyekeztünk szorongatott katb. egyházunk feje, IX. Pius 
pápa ő szentsége részére áldozatlilléreinket meghozni. Az 
összeg, melly a megyei hivatal utján eddig bejött, mint érte-
sülünk, 7000 a. é. frtra rug. Megteszszük, a mi tehetségünk-
ben áll : a többit Isten szent és bölcs gondviselésére bizzuk. 
Egyházunk tizenkilencz százados története biztos zálog nekünk, 
hogy reményünkben nem fogunk csalatkozni. —A városunkban 
legközelebb megalakult kath. legényegylet tagjai az urnapi 
körmeneten jelentek meg először testületileg. Már ez által is, 
de.még inkább a körmeneten elzengett ajtatos énekeik által, 
az egész város becsülését és szeretetét nyerték meg. A tagok 
száma, alig pár hét alatt 170-re növekedett; mi eléggé vilá-
gos bizonylat arra, hogy az egylet városunkban korigényelte 
szükség volt. Valóban örömük lehet, kik az egylet megalakí-
tásában fáradozának : de más részről viszont csak szerencsét 
tudunk kivánni azon jótevő uraknak , kik az egylet szükségei-
nek fedezésére adott segélypénzeiket rövid idő alatt illy 
dúsan látják kamatozni.—Azonban, mig a kegyelmes főpászto-
runk pártfogása és bőkezűsége folytán megalakult kath. le-
gény-egylet által, városunkban a hitélet szép reményekkel, 
kecsegtető virága ültettetik, addig az ő áldott , és jótékony-
sághoz szokott keze, a Hajdu-Nánáson fölállítandó ka th iskola 
által ujabb emléket emel közöttünk örökké feledhetlen nevé-
nek. Mi hiszszük, hogy kegyelmes főpásztorunk, megyénk jól-
léte-, s a hit fölvirágzására többnyire titokban gyakorolt nagy-
szerű áldozatai, egyházmegyénk történetében az utókornak 
példa-, és utánzásul át fognak adatni : mindamellett a hála 
szent érzelmeitől eltelve, nem tartóztathatjuk meg magunkat, 
hogy azt, a mi tudomásunkra jön, e becses lapokba, mint hit-
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életünk kertjébe át ne ültessük. A virág nem veszti el szép -
ségét és illatját, ha mások is, nem egyedül a kék ég gyönyör-
ködik benne : miként vesztené el t ehá t a magányban, nem 
az emberekért gyakorlott jó cselekedet, érdemét, ha azt látva, 
mások isi hasonló érzelmek-, és jó cselekedetekre buzdulnak ? 
Kegyelmes főpásztorunk az egyház, és megyénk javára leg-
közelebb t e t t , és tudomásunkra jö t t áldozatai következők : 
Hajdu-Nánáson 2000 a. é. fr ton a felállítandó kath. iskola ré-
szére alkalmas helyiséget vétetett . A szuhogyi plébánia ré-
szére 1600, a felső-nyárádi plébános javára pedig 1000 a. é. 
f r to t adott. Isten virraszszon becses, és drága élete fölött : 
hogy nekünk még sokáig lehessen alkalmunk, mély hálánk és 
ragaszkodásunk nyilvánítására ! R. 

KALOCSA, Jézus sz. szivének ünnepén. A mai ünne-
pélylyel végeztük be papnöveldei kápolnánkban azon ajtatos-
ságo t , melly kegyelmes főpásztorunk rendeletéből nálunk az 
urnapi nyolczad alatt évről-évre megtartatik *). Az illy gon-
doskodó intézkedés iránt csak hálaérzéssel kell viseltetnünk. Mi 
a leendő papban legszükségesebb, az a hit ; mellynek emelé-
sére a növendékházakban annál többet kell fordítani, minél 
kevesebbet hoznak be magukkal rendesen az illetők, és minél 
többet kell kivinniök : miszerint a hitetlenség e remek-idejé-
nek segítségére legyenek ; legalább benne hajótörést ne szen-
vedjenek. Mindenkit, ki a növendék-papok pappá neveléséről 
egy kis tapasztalással b i r , és képeztetésök fokozatos emelke-
dését őrszemmel kiséri, azon meggyőződést ápol ja , miszerint 
az Oltári-szentség iránt való, imádó hitnek növekedtével, a 
legszorosabb viszonyban áll hivatásának kimivelése ; és kit 
ezen hit, melly az igaz egyháznak egyik legkedvesebb és sar-
kalatosabb ágazata , mint növendéket szent érzelmekkel el 
nem tö l t , annak soha sem lesz kedve ama legszentebb foglal-
kozáshoz, melly miatt áldozó-papnak neveztethetni szeren-
csés lesz. Kit a szeretet annyira nem visz, hogy Megváltója 
iránt, kit az Oltári-szentségben hite szerint jelen lenni ismer, 
különös ragaszkodást gyakoroljon , abból béres lesz, és a pap-
ságban az életfoglalkozások egyik faját tekinti, a nélkül, hogy 
ama végtelen kincsekről gondolkoznék, mellyeket illy állásban 
már e földön birhat. S innen van, hogy a kor, melly az Oltári-
szentség iránt elég hideg, elég szerencsétlen a papságra kí-
vánkozó kevés jelöltekkel kérkedni. Innen van , hogy a sze-
retet fogy mindazon életosztályokban, hol az Oltári-szentség-
ben való hit alszik. Innen van, hogy a legsarkalatosabb tévedé-
sek és nyers kihágások jönnek napfényre ollyaknál, kik az 
éltet-adó Eledelt magukhoz venni megvetik. Mig ellenben az 
első, s mind a jelen napokig lenyúló jeles keresztények, az 
Oltári-szentségben találták és találják föl a léleknek kegye-
lemben , és jeles erkölcsökben gyarapodó életét. Milly szép 
iskolája az annyira ritkuló dicső a l á z a t o s s á g n a k az 
Oltári-szentségben jelenlevő ur Jézus , ki e l r e j t v e Isten-
ségét, gyarló kenyér-szín alakot f ö 1 v é v e, magát mintegy tér-
hez köti ; hogy megtanítaná a földnek mulandó magasság után 
kapkodó fiát, miszerint ne hordozza öndicsérő nyelvén csekély 
kincseit, ne állítsa magáról, mit nem bir, és szabjon vágyainak 
határ t . Milly szembetünőleg tanít ja Jézus a földi javak mú-
lékony vol tá t , a lélek- és megszentelő kegyelemnek nagy be-
csé t , a mennyei, az ö r ö k j a v a k óhaj tásá t , midőn csekély 

*) Mint Pesten is a központi papnöveldében. S z e r k . 

kenyérszinben, lelkünk kedveért, az örök javak kezesévé teszi 
magát az Oltári-szentségben. Hogy pedig a szívnek t i s z t a -
s á g á r a annál inkább segitsen, fölkelti a növendékben hiva-
tása érzetét ; kegyelmekkel halmozza ; s naponkinti társalko-
dójává le3z. (Vége köv.) 

P R U S Z K A I K E R Ü L E T (Trencsén megyében). (R o s-
k o v á n y i Ágoston megyés-püspök ur ő méltóságának kör-
utazása felőli tudósítás vége.) Megérkezvén ő méltósága a 
plebánia-lakba, kevés perez múlva, harangszó mellet t , a föl-
díszített és virágokkal hintet t sorok közt , az ünnepileg éke-
sített templomba sietett ; mellynek küszöbén a helybeli plé-
bános által fogadtatván, a végzett szokásos imák , és a térd-
re borult hivekre adott ünnepélyes püspöki áldás u t á n , a 
paplakba tér t vissza. I t t azonnal fogadni kegyeskedett a pap-
ság , cs. k. hivatalnokok, és ezek által bemutatott községi 
elöljáróság, sőt a protestáns és zsidó községek, a hol illye-
nek léteznek, tisztelgését is. Ezután meglátogatá a temp-
lomot, plebánia-lakot, és az iskolákat; sőt a plébános kert-
jé t és házi gazdaságát is megszemlélni kegyeskedett. Meg-
érkezte utáni napon , rendesen reggeli fél nyolezkor, ő mél-
tósága ünnepies kísérettel a szentegyházba men t , hol sz. 
misét mondott ; mellynek végeztével, és a helybeli plébá-
nos által tar tot t rövid sz. beszéd u t án , a bérmálás szentségét 
szolgáltatá ki. Ezután mindenütt megnyíltak apostoli ajkai ; s 
mindenüt t , a hely körülményeihez alkalmazott, szivemelő, s 
tanulságos sz. beszédet tartott . Apostoli működése tíz plébá-
niából álló kerületünkben, egészen tiz napig t a r t o t t ; s el-
sők , kik a pruszkai kerületben szerencsések voltak ő mél-
tóságát ílui hódolattal kebelökben fogadni, valának Puchó 
mezőváros lakói; kik nt. Víczena József alesperes és bolessoi 
plébános, és nt. Prekop János helyettes-alesperes puchói plé-
bános, valamint ci cs. kir. hivatalnokok vczetGse mellcttj május 
19 -en délutáni hat óra tájban ezerenkint, valláskülönbség 
nélkül örömittasan siettek ő méltóságának méltó fogadására. 
Más nap, 20-án, miután 548-at a Szentlélek malasztjaiban ré-
szesített ő méltósága, Lúky felé indult ; s i t t 21-én 207-et a 
hitben megerősítvén, Laaz felé vette ú t j á t ; hol más nap min-
denek előtt két ágostai vallású, de példás életű testvért, 
Rumann András és Rumann János t , kik követvén az isteni 
malaszt sugallatát, nagys. Androvich Sándor cs. kir. puchoi ke-
rületi főnök, és Navratil Ede kerületi jegyző urak tanúsko-
dása mellett, ő méltóságának apostoli kezeibe a kath. hitval-
lást ünnepélyesen letették. Érzékeny és szeretetteljes szavak-
kal buzdította ő méltósága az ujon megtérteket a keresztény 
életre, és sz. mise alatt megáldoztatta őket. Illy ünnepély ugyan 
többször volt már e plébániában ') : de a kath.-ellenes érzület 
soha sem volt annyira szembeszökő, mint épen ez alkalom-
mal ; minek oka a t. olvasó közönség előtt semmi rejtvény. 
Ezek megtörténvén, 311-et, többnyire nem rég megtérteket, 
ideértve a most megtér t két derék testvért is, a Szentlélek 
kegyelmeiben részesitvén ő méltósága, a hit és erkölcsiség 
melletti szent küzdelemre fölvértezte, és szép hosszabb sz. 
beszéddel, a Szentlélek malasztjainak szorgos megőrzésére 
in te t te : azon édes reményben erősítvén meg a híveket , hogy 
lesz egy akol, és egy pásztor. Ezután a plebánia-lakba vissza-
térvén, és a megtérteket kegyesen megajándékozván, délutáni 

*) 1851-ik évi junius 29-dikétől, mai napig 111 protestáns tért 
át a kath. hitre ezen plébániában. 
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félötkor a lisszai plebániaba sietett, hol 23-ikán 499-et, 24-
kén pedig Rovnyén 336-ot részesitett a bérmálás szentségé-
ben. Mélyen megható volt ez utóbbi plébániában ő méltósá-
gának azon kegvessége, mellynél fogva egy Alsó-Breznicz 
nevü fiók-községben lakó beteg nő házához menni, s őt ott a 
Szentlélek kegyelmeiben részesíteni méltóztatott. Ugyané 
nap, délutáni hat órakor Ledniezre érkezett ; hol 25-kén a led-
niczi, 26-án pedig a vöröskeői és zubáki plebániabeli hiveket, 
összesen 1300-at, Krisztus bajnokivá fölkent Itteni két napi 
tartózkodása alatt, főpásztorunk a régi, azelőtt Rákóczy, most 
Erdődy gróf tulajdonához tartozó, s egy, magas meredek 
sziklán álló várnak hires romjait is megszemlélte. Május 26-
kán, mint a pünkösdi ünnepek előestéjén, ő méltósága Pruszka 
felé vette apostoli ú t j á t : hol Pünkösd vasárnapján ft. Kraj-
csik János apát és nyitrai kanonok, és ft. Stárek apát, czimz. 
kanonok, trencsényi alesperes és plébános urak, valamint a 
megkivántatott számú papság teljes segédlete mellett, tartott 
ünnepélyes püspöki sz. mise után 630-nak, Pünkösd másod 
napján pedig 1063-, összesen 1693-nak adta föl a bérmálás 
szentségét, s még e nap délután Bolessora távozott ; hol 29-én 
677-et a Szentlélek malasztjaiban részesitett. I t t , mint kerü-
letünk végső szélén, és a rendes alesperes urunk lakhelyén, ő 
méltósága legkegyesebb főpásztorunk édes atyai szavát még 
egyszer hallani, s ő t , mint kerületünkből távozót, közös sziv-
áldással a szomszéd trencsén-vágontuli kerületbe elkísérni 
óhajtván, mindnyájan korán reggel egybegyűltünk, és délután, 
a távozási óra előtt legkegyesebb atyánk elé lépvén, tiszta 
fiúi hódolatunkat, nt. helyettes-alesperes urunk által tolmá-
csoltuk ; midőn is ő méltósága szeretetteljes atyai szavakkal 
tőlünk elbúcsúzott, mi pedig áldást és békét kérvén rá Isten-
től, híveinkhez visszatértünk. Tomann József, laazi plébános. 

I R O D A L O M . 
,HALOTTI BESZED, mellyet nmélt. branicskai báró J ó z s i -

k a Sámuel u r , cs. kir. kamarás , valós. b. t. tanácsos, sz. 
István apostoli király jeles rendjének vitéze , Erdély egy-
kori udvari korlátnoka fölött a Tordán, 1860-diki maj. 18-
kán megtartott gyász-isteni-tisztelet alkalmával mondott 
V e s z e l y Károly, károlyfej érvári gymnasiumi igazgató 
tanár és szent-széki jegyző. Kolosvárt.' 8-r. 13. 1. 

Az elhunyt nagy férfi magas jelleme- s érdemeihez illő, 
kerekded, és erőteljes szónoklat; mellynek ha rövidségét a 
hallgatók is akkép fájlalták , mint mi, kik azt olvastuk, ugy 
róla már ezzel is elég dicséretest mondtak. Mi azonban a rö-
vidség daczára is igen tartalomdusnak találjuk a jeles beszé-
det ; mivel az egyházi, hazafias, és családi élet legmélyebb 
alapjaira utal , midőn a boldogultban az őt nemesítő nagy és 
keresztényi elveknek, jó nevelés általi becsepegtetését ekkép 
vázolja: „Ha nem is érdem, de minden esetre a gondviselés-
nek nem kis kedvezése, a vallás és nemzet körül szerzett ér-
demekben gazdag, és ez által kitüntetett ősök ivadéka lehetni; 
hisz sasot, és nem gyáva verebet nemz a sas ; és az istenfélő 
Seth nek istenfélő vala a maradéka is. Olly család, melly a 
ker. igazság és szeretet gyakorlatait házrendjének állandó 
szabályaiul tüzé ki, mellynek tagjai nemes vérökkel mindig az 
erényt is átszármaztaták utódaikra, ezeknek inkább a becsüle-

tesség, vallásos meggyőződés, és jogtisztelet virágaiból gyűj-
tött kincset, mint gazdagságot osztályrészül hagyni töreked-
vén ; mellynek körében a növendékek inkább szülőiknek nemes 
erényeik, mint földi javaik után áhítozni szoktatvák; melly 
az Isten félelmét a házi fegyelem alapelveül tekinti : az való-
ban , minthogy7 támasza, talpköve a tiszta erkölcs, olly viruló 
kertnek tekinthető , mellyből a trónnak és nemzetnek legszi-
lárdabb támoszlopait nyeri a haza. S lám illy viruló kert 
vala a nagy honfi és derék hivatalnok J ó z s i k a J á n o s 
báró, és valóban nemes, mert a vallásos buzgóság és erköl-
csösség hervadhatlan virágaival tündöklött neje, C s á k i 
Rozália grófnő ő nagyméltóságaiknak családi köre is ; és 
e család ölén fejlődők ki 1803-ki jul. 7-én a nagyremé-
nyű csemete, melly hazánk dicső támoszlopává iiövekedék, 
s mellynek elestén egy nemzet gyászba borult. S ha már 
azért is szerencsésnek mondhatjuk dicsőült elhunytun-
kat , hogy nem csak illy nemes származású, a társadalom-
ban szerzett bokros érdemeiért kitüntetett atyát, hanem, és 
erre különös nyomatékot kérek fektetni, illy valláserkölcsös 
anyát is volt szerencsés nyerni szülőiben : mennyivel szeren-
csésbnek hirdetendő, hogy Isten őt olly testi szép tulajdonok 
és fényes lelki tehetségek ajándékaiban is részesité, mellyek-
nek osztogatásában hasonlólag semmi személyválogatást nem 
tesz. Hiszen ma is, s talán ép e fényes gyülekezetben is, még 
lesznek nem kevesen, kik lelkesedéssel emlékeznek az élénk, de 
szelidlelkü, nyájas modorú iskolatársnak lángeszére, ki Virgil 
egész hőskölteményének könyvnélküli elmondásával irigység 
telen bámulatra ragadá a múzsák kedvenczét körülálló tanon-
czokat. Ő, ki szellemi tehetségeit a lehető legnagyobb mérv-
ben kimivelendő, és szakismereteit, hogy egykor a közügynek 
egész lélekkel szolgálhason, a tökéletességnek minél nagyobb 
fokára emelendő, még az egyházjog tudorságának babéraival 
is megkoszoruztatá lialantékait, mintegy önkénytelenül is ama 
titkos sugallatnaklátszék engedni, melly megtanitá, hogy elmul-
tak azon idők, midőn az anyagi erő elegendő volt arra, hogy va-
lamelly nemzet lételét biztosítsa ; mindenkorra intő például 
szolgálván a haza serdülő reményeinek, hogy minél nagyobb 
mértékben részesülének a földijavak és lelki tehetségek aján-
dékaiban, annál inkább köteleztetvék azokat, bennök a raa-
gasb hivatás isteni bélyegét fölismerve, nem a véka alá rej-
teni, nem az édes semmit-tevés-, vagy annál veszélyesb egye-
bet-tevésnek vagyont, időt, és lelket rontó foglalkozásai közt 
elfecsérelni ; meggondolván, hogy miként egy ékesszavu test-
vérhoni szónok mondá,,mindazon nemzet, mellynek főcsaládjai 
vagy kihalnak, vagy elsatnyulnak, maga is ezeknek sorsára jut." 
Az idézettekből látszik, hogy a t. szónok magasztos hivatásának 
tudatában kellőleg fölhasználta az alkalmat amaz igazságok 
kimondására, mellyek meghallgatása véget t , fájdalom! ma 
már csak ritkán látjuk az illetőket nagyobb számmal Összegyűl-
ni. S milly szépen festi a valódi nemes jellemet, a csupán 
meggyőződésére, nem pedig változó népkegy-, és korszellem 
sugalta előítéletekre hallgatót : „Ott látjuk őt is, — midőn a 
haladás leve a legnemesb keblek vezéreszméje, és benne a 
közjónak előmozdítása az egy czél felé, ugyanazon tiszta szán-
dékkal ugyan , de különböző utakon elindult lelkeseknek jel-
szava, — ott látjuk őt is a lelkeseknek közepette, nem a több-
séget képező sorok élén, és mégis mindenkor fényes tehet-
ségei, elragadó szónoklata, és rendithetlcn hazafisága által 
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mindnyájak tiszteletét és becsülését ki küzdve és kinyerve, a 
fejedelem és haza valódi javán munkálkodni ; mert az a ked-
vező elojoga van az Isten törvényeit, és az emberiség javát 
mindig szem előtt tartó becsületes, szilárd és következetes 
jellemnek, hogy az utókornak minden pártszinezet nélküli 
méltánylását mintegy megelőzőleg, már a jelenben kivivja 
magának még a máskép érzők tiszteletét is." És végül, annak 
megmutatására, hogy a valódi nagy tettekre lelkesitő, hal-
hatatlanságbani hi t , mig egy részről a kereszténynek legfön-
ségesebb java, más részről az értelmes polgár- és honfinak is 
legbecsesebb kincse (ha csak esztelenül merő képzelet- és 
csalódásban nem akar mindvégig élni, s még holta után is olly 
alakoskodással hatni az utódokra, mellynek semmi való sem fe-
lel meg, és mellyből ő maga, az állítólag megdicsőített, leg-
kevesebbet érez, sőt nem is tud róla) : „Mit használt volna", 
úgymond, „ S á m u e l n e k , hogy ,egész Izrael siratá őt', ha lel-
ke föl nem szállhatott volna ahhoz, kinek olly híven szolgált ? 
Mi vigasztalás volna abban a boldogultra nézt, hogy egy or-
szág könyezve állja körül sirját , ha annak hideg ürege min-
dent elnyelne ? Mi vigasztalás kedves övéire nézt, ha örökre 
szólottak az elválás bucsuhangjai ? Mi vigasztalás reánk, tisz-
telőire nézt, ha egy illy sziv örökre, a megsemmisülés példá-
jául szakadt volna meg az emberiség legszentebb érdekeinek 
szolgálatában ? Nem, dicsőült lélek ! Te meg nem szűntél élni : 

hited kivívta Krisztusban, és általa utolsó kegyszereiben az 
utolsó győzelmet is. Élvezd e győzelmet, élvezd mindörökké, 
azon áldozatnak halhatatlan ereje s érdemei által, mellyet ma 
üdvedért az irgalmasság Urának bemutattunk. Tieid is e hit 
által vigasztalódnak meg : általa biztosíttatván arról, hogy 
téged, ki családod koronája valál, ismét meg fognak látni ; 
hadd éltesse szellemed különösen azokat, kikkel rokon, gyön-
géd szived, mielőtt megtört volna , olly atyailag hagyakozva 
foglalkozott, hogy szülőiknek, vigasztalásul már itt a földön, 
koszorúja lehessenek. (Példab. 17,6 . ) Mi pedig mindnyájan, 
kik elhunytadat mélyen gyászoljuk, i t t , ravatalod mellett, 
példádon akarjuk megtanulni, miként kelljen Istent , fejedel-
met, és a hazát szolgálni." 

KÖNYVHIRDETÉS. 
Megjelent : 

,CODEX GRAECUS quatuor evangeliorum e bibliotheca 
Universitatis Pestinensis cum interpretatione hungarica 
editus a Samuele Márkfl O. S. B. Pestini typis Gustavi 
Emich, I860.' Nagy 4-rétb., irópapiron, 57 iv. Ajánlva 
mélt. D e á k y Zsigmond fölszentelt püspök és győri nagy-
prépost urnák. 
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E L Ő F I Z E T É S I HIÏÛOŒÏÉS. 
A RELIGIO1, második félévi folyamára ezennel megnyitjuk az előfizetést; alkalmat akarván ezzel a 

megrendelések jókor megtehetésére szolgáltatni : miután fölösleges példányokat nyomatni nem szándékozunk 
(mint ezt az első félévben, a lap sorsa körüli bizonytalanság és rögtönözés miatt tenni kénytelenittettünk). A 
katholika hit és egyház iránti hűséget, a vallásos meggyözödésbeni szilárdságot honunkban is kemény pró-
bára kitett jelen korszakban, egy olly vállalat pártolására hivni föl az illetők részvétét, minő a mienk, szük-
ségtelennek tartjuk. Erről meggyőződni mindenkinek elegendő ideje, s alkalma lehetett. Azért csak rövid 
szóval mondunk forró köszönetet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, a catholicismus jól felfogott ér-
dekében, akár becses közléseik, akár a lap terjesztése által előmozdítani buzgólkodtak. Hogy ezt külön leve-
lekben tehessük, a minden perczet igénybe vevő elfoglaltság lehetetleníti. Bocsánatot kérve tehát a sok, 
különben örömest adandott válasz elmaradásaért, legyen elegendő itt átalánosan kimondanunk, hogy vala-
mint minden eddigi közremunkálást hálával vettünk, ugy azt jövőre is illyennel fogadandjuk. Csak is ez biz-
tosithatja lapunknak nem csak érdekességét, hanem tarthatja fön ama reményt is, hogy a növekedő részvét, 
a lap terjedelmével együtt, a kiállítására szükséges pénz- és munkaerőt is gyarapitandja. 

Az előfizetést minden cs. kir. postahivatalok elfogadják: helyben pedig ezután is a Beimel és 
Kozma-féle nyomda irodájában (Pest, Dunasor, kegyes-rendiek épületében) lehet előfizetni. A dij félévre, 
postán járatással, 5 frt 25 kr; helyben, házhoz hordatással, 4 frt 90 kr. austr. ért. Kik az egész évfolyamot 
birni akarják, mig a fönmaradt példányokból telik, az uj-év óta kiadott számokat feleáron (2 frt 45 krért) 
megrendelhetik. — A szerkesztőséghez intézett leveleket, a kiadó-szerkesztő czime alatt, és bérmentesen 
kérjük küldetni. Helyben, a fönnevezett nyomdai irodában is bárminő küldeményt át lehet adni. 

A ,CSALÁDI LAPOK" II. kötetének utolsó füzete szinte nem sokára megjelenendik ; midőn az uj 
kötetre nyitandó előfizetésről külön fog a t. olvasó-közönség értesíttetni. 

Kelt Pesten , Junius 2-án, I860. SOMOGYI KÁROLY, 
a , R e l i g i o ' s , C s a l á d i l a p o k ' kiadója. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos: Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 



PESTEN, Junius 23. 4 9 I. Félév. 1860. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán és szombaton. Az előfizetési dij fé lévre , postán küldéssel 5 írt 2 5 kr . , helyben 4 frt 9 0 kr. austr. ért. Előfizethetni 
minden cs . kir. postahivatalnál , s Pesten a Beiniel- és Kozmaféle nyomdai irodában (Dunasoron , kegyes-rendiek épületében). 

T a r t a l o m : Mit kivánnék én a magyarországi zsina-
tokon kiválólag tárgyaltatni? — Fölvilágositó jegyzetek egy 
pályakérdés megoldásának némi könnyitésére. II. (Vége.) — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és Austriából, 
Olasz-, Német-. Francziaország-, Anglia- és Törökországból. 

Mit kiváimék én 
a magyarországi zsinatokon kiválólag tárgyaltatni ? 

Szebbnél-szebb dolgozatok jelentek már meg e 
becses lapok hasábjain; hol, mondhatni, avatott tol-
lak értekeztek eddig is egy-két tárgy fölött, mit a 
zsinatoknak orvosolniok keilend. Nekem szinte egy 
tárgy fekszik szivemen, mellyről a t. szerkesztő ur 
engedelmével egy pár szóval emlékezni szándékozom. 
Értem: az alsóbb clerus jobb ellátását. Ujat keveset 
mondok; de valamit mégis. 

Az evangéliumban van már kimondva: „dignus 
est operarius mercede sua" (Luk. 10, 7.); mellyhez 
mintegy locus parallelus vonható az apostolnak kérdő 
ugyan, de a feleletet magába záró nyilatkozata : 
„Quis miiitat suis stipendiis unquam? Quis plantat 
vineam, et de fructu eius non edit ? Quis pascit gre-
gem, et de lacté gregis non manducat?" (I. Kor. 9, 
7.) Innen kivehető, hogy Isten rendelése szerint, a 
híveknek állana kötelességökben, lelkipásztoruknak 
rangjához illő ellátása felől gondoskodni; mit ugyan-
azon apostol kissé alább (11. v.) igazol, mondván: 
„Si nos vobis spiritualia seminavimus : magnum est, 
sí carnalia vestra metamus?" Mihez commentár gya-
nánt illesztem Aranyszájú sz. János eme szavait: 
„Ergo neque nos magnós spiritus sumamus, cum san-
ctis aliquid praebemus; neque hac re nos illis bene-
ficium putemus dare. A nobis enim id debetur ; nec 
quidquam illis donamus. Nam, quemadmodum iis, 
qui in exercitu sunt, ac bellum gerunt, ab iis, qui 
domi in pace vivunt, debentur cibaria, et quidquid 
illis necessarium est in sumtum, illi enim pro his in 
acie stant: ita hac in causa Qui enim non absur-
dum sit, ei, qui terreno Imperátori militât, omnia sup-
peditare, et vestimenta, et cibaria, non solum quan-
tum nécessitas postulat, sed etiam plus, quam satis 
est : ei vero, qui miiitat coelesti Imperátori, atque in 

acie stat adversus hostes longe graviores, ,quoniam 
non est nobis collnctatio adversus sanguinem et car-
nem', neque necessaria etiam suppeditare, cuius hoc 
iniquitatis est? Quantum hoc ingrati et parci anivni 
vitium ?" (In Epist. ad Philipp. Cap. II. Horn. IX.) 
Napjainkban se számitson a lelkipásztor nagyobb 
szívességre mindenütt. 

S csak ezen egyetlen tételt véve szemügyre : áld-
juk az isteni gondviselést, hogy nálunk Magyarország-
ban gondoskodott a felől, miszerint a lelkipásztornak 
ne kellessék a hivei által neki nyújtandó darab ke-
nyérre ,in stricto sensu' támaszkodnia : mert a jelen 
szeretetlen korban panaszos kenyérreli táplálkozásra 
kényszerülve, ,miserabiliores essemus omnibus ho-
minibus/ Nálunk a plebánosi dotatio részint föld-
ben, részint gabonában, -— mi máskép ,leeticale' ne-
vezet alatt ismeretes, — részint készpénzben létezik 
megalapítva, már századok óta. Minthogy pedig 
nem minden beneficium egyforma jövedelmet szol-
gáltat lelkipásztorának : szükséges lőn, meghatá-
rozni a minimumot Ez pedig a dicsőségesen or-
száglott Mária-Therezia idejében, 1758-ban, 300 
forintra tétetett; II. József alatt pedig ismét a 300 
forint mellett maradt a megállapodás mindaddig, vala-
mig kihalnak az eltörült szerzetes-rendek pensiona-
tusai, kiket a Fundus Religionis fizetett. „Caeterum, 
Congrua Parochorum a longo tempore in finis 300 
M. C. pro Hungaria defixa, Augustissimo Imperátori 
et Regi Hungáriáé Francisco I. tam tenuis visa fuit : 
ut erga Proiectum Regnicolaris Deputationis, medi-
ante b. Resolutione sub 4-a Április 1802. N-o 3600., 
earn in vicis ad flnos 400., in Oppidis ad flnos 600., in 
Civitatibus ad flnos 800. elevari voluerit. Nova itaque 
hoc anno, quippe 1802. per totum Regnum Normá-
lis Conscriptio Beneficiorum Parochialium instituta ; 
ast Fundi Religionis tenui statu" (még folyvást igy 
tart?) „elevationem Congruae nonadmittente,eadem 
ultro quoque in finis 300. M. C. constabilita fuit", 
mond Krajcsik (Jus Eccl. T. I. p. 360.). 

A ki házat tartani köteles, igen is nagyon érzi, 
hogy 300 forintból cselédestül együtt megélni, s ru-
házkodni kelleni, vajmi nehéz dolog. Nehezitőleg 
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járul még sok plébánián, a fiók-egyházi hivek lelki 
szükségeinek gyorsabb ellátása miatt elkerülhetlenül 
megkívántató lótartás. De ezenkívül a papnak egyéb 
szükségei is vannak. „Labia Sacerdotis custodient 
scientiam," meg van a látnoknál irva (Malach. 2, 7.). 
Pedig a könyvek, miután a jó papnak holtig kell 
tanulnia, ki nem tudja, mi sok költségbe kerülnek? 
Gyakran a szegény rokonok koczogtatnak a pap aj-
taján ; sokszor meg plebánia-hiveinek ügyefogyottai 
veszik igénybe lelkipásztoruk bőkezűségét. Mert 
ugy látszik, mintha az oltár szolgáit értette volna a 
Szentlélek, midőn mondá: „tibi derelictus est pauper, 
orphano tu eris adiutor" (Zsolt. 10,14.). A „hospita-
litatem sectantes" (Rom. 12, 13.) kifejezést tettleg 
gyakorolni, ismét a pap kötelessége; ha csak a „zsu-
gori, fukar," bizony nem diszes praedicatumoktól 
menekülni kiván... Mindezt (sok egyebet mellőzve) 
300 forintból kiállitani, a hajdani időkben mégis 
csak telt valahogy, bármilly szűken: mert még néha, 
részint a stóla, részint az ahhoz még vagyonos hí-
vektől közben-közben eső stipendiumok juttattak 
kézbe egy pár garast ; részint pedig a természetben 
kiadatni szokott ,Sedecima' volt segítségére a pap-
nak ; pedig nagy mértékben : mivel fáradsága nélkül 
jutott hozzá, s beruháznia sem kelletett semmit. Áll 
tehát az, mit egykor Cherrier jegyzett föl ;Egyházi 
Jog'-ában, hogy okos gazdálkodás mellett minden 
plébános évenkint takaríthatott meg magának egy 
pár forintot, mihez a véginségben nyúlhatott (Enchi-
rid. Juris Eccl. T. II.). 

Fájdalom! ez most máskép van; most a „propter 
nomen tuum deduces me, et enutries me" (Zsolt. 30. 
4.) igéi vegyülnek naponkint sóhajtásaink közé: s 
nem ok nélkül. 

Ugyanis a szerencsétlen 1848-ki országgyűlé-
sen a Sedecima-járulékról ,de facto, contra ius' elüt-
tettünk , és congruánk igen sok helyt a 300 forintot 
nem csak hogy meg nem ütötte : de még az évenkint 
fizetendő, részint egyenes-, részint pótlék-adó által 
tetemesen kisebbedett is ; mihez végre járult az ,Ae-
quivalent-Steuer/ — Az alsóbb papságnak sokszo-
ros , és méltán panaszos repraesentatióik legalább 
annyira vitték a dolgot, hogy ő Fölsége a plebánosi 
congruát 300 forintra ujolag fölemelni, s a létező 
hézagot „anticipative, erga recompensationem e 
Fundo reluendarum Urbarialitatum", az állami pénz-
tárból fizettetni, sőt később, miután hitelesen kimu-
tattatott, miszerint az adóbeli fizetés miatt a 300 fo-
rintos congrua ismét lelohad: az adó által szenve-
dett hiányt pótoltatni legkegyelmesebben megparan-

csolá; ámbátor ez sem pótoltatik egészben. Mon-
dom , nem pótoltatik egészben. Ime egy plébános az 
1859-ik évre, adó fejében az álladalomnak fizetett 
42 frtot 2 krt; visszakapott 32 irtot 8 krt; levona-
tott 9 frt 94 kr; a rendes ,Aequivalent' fejében fize-
tett 12 frtot 14 krt; Aequivalent-pótlékul pedig fize-
tett 3 frtot 32 krt, mi szinte nem adatott vissza: és 
igy 25 frt 40 kr hiányzott neki 300 p.forintos con-
gruájához. 1859-ben színtilly formán húzatott le neki; 
1858-ban pedig még sokkal több. Ebből pedig csak-
ugyan világos, hogy a 300 p.forintra menni kellő 
congrua hiányzik. 

A stolaris jövedelem, fel vau ugyan emelve : de 
ennek behajtásához évek kellenek, mig végre elfe-
ledtetik. A szent-misei stipendiumok ki kezdenek 
menni a divatból, akár a nép elszegényülése, akár 
más okok következtében Ezek igy állván, az egy 
telek földre, gyakran mostoha határban, vagyunk 
kárhoztatva, és számtalan nélkülözéseknek alávetve, 
ugy annyira, hogy még a szükséges egyház-irodal-
mi lapokat sem járathatjuk rendesen : azért nem csu-
da, hahogy elparasztosodunk. Szomorú, de igaz. 

Ismerek egy kerületet, mellynek plébánosai 
fiúi bizalommal járultak szeretve tisztelt főpászto-
rukhoz : méltóztatnék legfensőbb helyen kieszközölni 
a hozzájárulásuk nélkül elvesztett, de pótoltatni 
igért Sedecimát, mellyről a Concordatum XXVI. 
Art. értekezni látszik: feleletül nyerték,hogy annak 
rendezése a cs. kir. magas ministerium előtt „in finali 
pertractatione" tárgyaltatik. Iírajcsik az idézett mun-
kában erről igy ir: „Alter ramus proventusParochi-
alis estSedecima; eius in intégra Monarchia reluitione 
décréta, ad huius effectum per b. Patentales dto 16-ae 
Januarii 1854. §. 18. necessaria disposita habentur" 
(id. munk. 361. és 362. 1.). Ennek már hat éve; de 
még eddig nem láttuk sikerét. — Ismerek egy plébá-
nost, ki 1858-ik évben a minden néven nevezendő 
cs. kir. adóra 85 frtot 40 krt fizetett p.p.: holott az 
1857-ben termett, és pénzzé fordítható gabonájából 
csak 84 forintot kapott p.p. Tehát az adó-illeték 1 
frt 40 krral p.p. magasabbra rúgott a termesztmé-
nyekből kapott bevételnél. Pedig egyikünk sem bir 
az Úrjézus hatalmával, hogyöt árpa-kenyérrel tud-
ná eltartani cselédjét huzamosb ideig; egyikünk sem 
Péter, hogy a horogra került hal szájából vehetné ki 
a fillért, és megfizethetné vele köteles adóját. — Is-
merek papokat, kikről pedig nem merném állítani, 
hogy ,tamquam mercenarií, non propter Jesum, sed 
propter esum' léptek be az Ur szentélyébe; mert em-
berileg ítélve, „bene praesunt" : mindazáltal sajnálat-
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tal emlegetik, hogy papokká lettek; mert sz. Pál 
apostollal „in laboré et aerumna, in fame et siti, in 
ieiuniis multis, in frigore et nuditate" (II. Kor. 11,27.) 
nyomorognak *). Ök is tudják azt, hogy : „regnum 
Dei non est esca, et potus"; de étel és ital szülőik 
házában is jutott volna nekik : mire nem volt szük-
séges, Theologiát járniok, és kilencz, vagy tiz évig 
káplánkodniok Több illy esetet tudnék felhozni ; 
hanem elhallgatom: „ut non scandalizemini." 

Hátha még rágondolok a késő öregségre, ha-
ugyan Isten azt megélnünk engedi; mellyről nagyon 
is ismeretes, mivel a szó teljes értelmében való, ama 
közmondás: „senectus ipsa est morbus." Most is alig 
tengünk: s mit takaríthatunk meg öreg napjainkra? 
Semmit. A megtakarításnak lejárt az ideje. Van is 
szerencsénk tapasztalni, hogy a kik 1848 előtt nem 
gyűjthettek, azok ma már nem is fognak gyüjthetni. 
Kiveszek egy pár, nevezetes jövedelemmel ellátott 
plébániát; „sed haec quid sunt inter tantos?" Innen 
van, hogy ha némelly, a jövedelmet tekintve, jobb 
hirben álló plébánia néha megürül, legio a concur-
rensek száma: mit pedig vétkül betudni senkinek sem 
lehet; mert azt mondják: „fortunae faber est quilibet 
ipse suae." — S talán ebben, az alsóbb clerus gyarló 
elláttatásában rejlik egyik oka annak, hogy átalá-
ban kevés fiu választja a papi pályát ; mert a jó ca-
pacitásu fiatal ember a világi állapotban díszesebb al-
kalmazáshoz remél jutni. Mert bizony edzett sziv 
kívántatik ahhoz, Krisztusért bolondnak tartatni : ez 
pedig nincs megadva mindegyiknek **). 

Ez mind, mit eddig elősoroltam, elegendő arra, 
hogy szívökre vegyék a zsinat atyái: gondoskodnia 
nap hevét és terhét hordó alsóbb papság leendő jobb 
ellátásáról. Istenem! milly sok pap tenne, mint Jób; 
kiről az irás akkép emlékezik, hogy : „oculus fueram 
coeco, pes claudo, páter eram pauperum" (29, 15.): 

*) Teljes részvéttel osztozunk ugyan a jobb elláttatás 
után sóvárgó paptársaink igazságos kivánatában : de a ki sz. 
Pál fönebbi szavaira jogosan akar hivatkozni, annak nem sza-
bad a miatt sajnálkoznia, hogy pappá lett ; mert sz. Pál soha 
sem bánta meg, hogy apostollá választatását elfogadta ; sőt 
dicsekedett is az Isten országaért szenvedett nyomor- és nél-
külözésekben. „Non solum autem , sed et gloriamur in tribu-
lationibus nostris." (Rom. 5, 3.). S z e r k . 

**) Pedig ha csakugyan nincs megadva (ámbátor nagyon 
is igaz, hogy : „petite, et accipietis"; és „quanto magis Pater 
vester de Coelo dabit spiritum bonum petentibus se ?" Luk. 
11, 13.): ugy, napjainkban főleg, ne is vállalja senki magára 
a mindig ,formidabile onus'-t.... És végre, inkább tartassunk 
Krisztusért bolondoknak , mint valóban azok legyünk a világ 
és földi javak kedvéért. S z e r k . 

de honnét? Majd megreped az ember szive, midőn a 
pap, az olly gyakori szorultság idején, executiókor 
stb., a hozzá segélyért folyamodó szűkölködők kö-
nyeit törleszteni nem képes; mert első helyen áll-
nak saját háza-belijei, kikről az apostol igéi szerint 
gondoskodnia, lélekismeretes kötelessége. (I. Tim. 5,8.) 
Pedig ha a plébánosok congruája tovább is a 300 frt 
mellett marad, ott leszünk, a hol voltunk. De még 
ott sem; mert 1837-ben 300 forint-, és 1860-ban 
300 forintnak nem azonos a belértéke. Ez oknál 
fogva : „Regionum et temporum, atque valoris pe-
cuniae et pretiorum ratio habenda est", irja Krajcsik 
ugyanott. 

Helyén lesz talán még az adót megérinteni. 
Nem remélhetnők-e alázatos folyamodásunk nyomán, 
hogy a magas kormány ezt elengedje: miután a plé-
bánosok igen fontos, sok idő- és fáradságba kerülő 
szolgálatokat tesznek az állam érdekében, sok papi-
rost, pennát és egyebet rontanak, minden kárpótlás 
nélkül? Nevezetesen az ,Aequivalent-Steuer protes-
táns helységekben, a m. ministerialis rendeletek foly-
tán, a lakosok által fizetendő. Valljon miért nincs ez 
igy a kath. helységekben is ? Hiszen a kath. plébá-
nos birtoka neki épen ugy nem sajátja, mint a prot. 
Istenige-hirdetőknek sem az. 

És ezzel befejezem értekezésemet; mellyet nem 
azon czélból írtam. mintha nálamnál e honnak mind 
tudományra nézve bölcsebb, miud rangra nézve ma-
gasabb egyházi férfiait oktatni, vagy nekik talán 
szemrehányást okozni lett volna szándékom: nem; 
csak azért irtam, hogy egy pár valódi apostoli sze-
génységben sínylődő paptársamnak szánakozást ér-
demlő helyezetét megismertessem : kik pedig méltán 
elmondhatják magukról az evangéliumnak ama sza-
vait: „fodere non valeo, mendicare erubesco." 

A módot, hogyan kellene segíteni: meghatá-
rozni nem akarom; de azt magamnál bölcsebbekre 
bizom: minőkkel, Istennek hála, bővelkedik ez ország. 

Végezetül azon szívbeli óhajtással teszem le 
pennámat: bárha Sámuel szerencséjében osztozhat-
nám, kiről azt olvasom: „et non cecidit ex omnibus 
verbis eius in terram" (I. Kir. 3,19.) Müller Károly. 

Fölvilágosító jegyzetek 
egy pályakérdés megoldásának némi 

könnyítésére. 
II. (Vége.) 

Az egyháznak valamint egyéb, ugy a böjtre 
vonatkozó parancsolatát illetőleg is az áll, mondja 
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gr. Brandis, mit az ur Jézus a két, széles és keskeny 
ut felől mondott. „Ha azon sok közül, kik a romlott-
ság széles utján járnak , egyet megkérdeznénk : ,De 
ugyan barátom! miért nem mégysz inkább a kes-
keny uton amott; olly igen rossz és meredek-e az?' 
és ő ezt adja válaszul : ,Oh nem! Én szívesen megyek 
fölfelé, fáradni pedig mindenütt kell, azon az uton 
is, a mellyet követek; de hiában, amaz ösvény unal-
mas : ott az ember nem talál kellemes társaságra, s 
hozzá még ki is nevetik' Valljon mit tudnánk az 
ezt mondó szerencsétlennek rá felelni?" S igy van 
ez átalában az egész egyházi tekintettel, isteni tör-
vénynyel , vallásrendszerrel, korunkban. E boldog-
talan kornak az emberek véleménye, a szokás, az 
önkénytes divat szolgál törvényül; nem pedig az is-
teni kinyilatkoztatás, vagy az évezredes, annyi nagy 
ősökkel dicső, keresztényies múltnak tisztelet-érdemlő 
példája; még csak a természetes, józan ész sem ... 

„Ez korunk állása az Isten, és általa rendelt 
egyház irányában. Mi egészen máskép volt mindez 
őseink idejében ! Ha ama nagyszerű, pompás főtem-
plomokra tekintünk , mellyeket ők Isten dicsőségére 
emeltek, s a legdrágább készletek- és dus jövedel-
mekkel elláttak; ha a fejedelmileg ellátott püspöksé-
gek- és apátságokra, azon nagy számú kolostorokra 
vetjük szemeinket, mellyek alapító-leveleiben vilá-
gosan ki van téve, hogy azokban az Isten éjjel-nap-
pal folytonosan dicsőíttessék (mit mai nap henyé-
lésnek szokás nevezni); s mellette a temérdek kórhá-
zak-, szegényápoló-intézetek-, az utazók, különösen 
ajtatos zarándokok számára emelt épületekre, stb. : 
milly leverőnek kell találnunk napjainkban ama vé-
getlen czivakodást és alkudozást, melly mindannyi-
szor megujul, ha egy uj templomot kell épiteni, vagy 
a szaporodó népességrei tekintetből egy segédpapot 
dotálni: mignem végre csakugyan megegyeznek a 
legkevesebbe kerülő kívánatban, és emelnek temp-
lomot, melly pajtához inkább hasonlít, hogy sem 
egyházhoz Ám tekintsük meg közelebbről ama 
régi templomokat: igen soknak fő-bejárása fölött 
látható a nemesi czimer; az építtetők emlékét örö-
kítve: kiket erre nem kellett pör utján, és kény-
szeritett munkával hajtani. Nézzük a miseruhák 
és más templomi szerek drága kelméjét : ezek egykor 
a földes-urak és asszonyok ünnepies ruhái valának ; 
a sz. edényeken ragyogó drága-kövek az ő ékszereik 
voltak. S példájokat követte a hasonló érzelmű polgár-
ság, szintolly buzgóságtól vézéreltetve ; s megem-
lékezvén ama rendeltetésre, melly miatt e földön 
élünk, hogy tudnillik Istent dicsérjük, és irántai tisz-

teletünket nyilvánítsuk, megtakarított pénzét az ol-
tár lépcsőinél hódolatul letette, s.majd egyenkint, 
majd pedig egyletekbe csatoltan, vetélkedett benne, 
hogy ki bir Isten dicsőségére szebbet előállitni. A 
fogadalmi kápolnák, oltárok, és alapítványok minden 
nemei, még ma is világosan beszélő tanúi ezen buz-
galmuknak. A föld népe az ő hivői, jámbor érzelmét 
még napjainkig megtartotta. Ama Judás-lelkekbosz-
szuságára, kik vesztegetésnek nézik, ha Megváltónk 
fejére drága kenet öntetik, még most is összeteszik 
megtakarított filléreiket, ha valamelly jámbor pap a 
nép buzgóságát fölkelteni tudja" (habár szomorú ki-
vételek itt sem hiányoznak; mint Istennek hála! s 
legalább nálunk, a főbb rendű honfiak és leányok 
ősi buzgóságának is láthatók felújult bizonyítványai), 
„s kijavitgatják, vagy meghővitik templomaikat; 
mezei munkájokat siettetve, nyernek időt arra is, hogy 
az Ur számára dolgozzanak. Ebben, e jámbor érzü-
letben, az emberre nézve Istentől kitűzött eme ren-
deltetéshez való hü ragaszkodásban fekszik ama fris 
életerő , a jobb jövőnek ama csirája, mellyet a föld 
népénél találunk. S ebben feküdt a régi nemesség-
nek is valódi, atyáról fiúra hagyományilag átszál-
lott méltósága; ebben a patriarchalis viszonyt meg-
erősítő kapocs, melly őt alattvalóival összekötötte. Eb-
ben rejlett ama titokteljes kötelék, melly a középkori 
polgárságot olly csudálatosan összetaî totta : ebben, 
és nem néhány üres külsőségben, mellyet az elavult 
tárgyak lomtárából összeszedni akarnak, feküdt a 
hajdani czéhek és egyletek ereje. Ám kövessük a tör-
ténet fonalát : és évről-évre látandjuk, ez osztályok 
alászállását az isteni félelem csökkenésével, és ama 
czéltóli eltávolodással karöltve haladni, mellyre Is-
ten a nemesi rendet csak ugy, valamint a polgárit 
alkotta." 

S kell-e az Isten- és örök czélunktóli eme távo-
lodásnak okait, a korszellem ez irányának kútfejét 
hosszasan fejtegetni ? Brandis gróf örömest szolgál-
tat e részben, a vallásos nevelésre, s elemi oktatásra 
fordított legfelsőbb gondot illetőleg, az austriai kor-
mánynakigazságot: azonban a baj átalános. Europa-, 
sőt világszerte uralkodik az; és igy nem csupán egy or-
szágot tart szem előtt a korszellem irányát figyelem-
mel vizsgáló: s hogy daczára a legjobb szándékkal 
tett intézkedéseknek, még itt sem felel meg az ered-
mény a méltányos várakozásnak, azt csak is ez ural-
kodó szellem hatásának tulajdonítja; melly nem csu-
pán az elemi iskola, hanem és főleg a hitlen tudomá-
nyosság és irodalom által hat a népnek minden osz-
tályára. A tudomány többé nem azon munkál, hogy 



— 4 3 3 

Isten dicsőségét előmozdítsa, hanem hogy azt leront-
sa, s helyébe az emberi, véges ész bálványát állítsa. 
Istennek szolgálni, az ő dicsőségét hirdetni, ezt az 
önmagát végczélul tekintő tudomány, önelvetés-
nek, lealáztatásnak tartja; s mindenkép igyekszik, e 
,gyengeség'-től magát távol tartani. Mert mit az apos-
tol olly szükségesnek, és a keresztényhez legmél-
tóbbnak hirdetett, hogy tudnillik mindent az Isten 
dicsőségére miveljünk, és még ha eszünk, iszunk, 
vagy egyebet teszünk is, e magas czél lebegjen sze-
meink előtt (I. Kor. 10, 31.): azt a mai felvilágoso-
dott kor, még a legnemesebb értelmi tehetségeknek 
sem akarja megengedni, s az Isten iránti emez alá-
rendeltségben, az ember, a teremtmény lealacsonyit-
tatását látja ! 

A főbaj mibenléte tehát kétségtelen; mint vilá-
gos az is, hogy milly végetlenül sokat keilend an-
nak megszüntetése végett tenni. Valóban nem keve-
sebbet, mint: újra megtéríteni az Istentől 
el-, és az emberi bölcseséghez fordult, a 
keresztet bolondságnak tartó világot. A 
czél ugyanaz, melly ért az apostolok annyit munkál-
tak, és — szenvedtek: bizonyára az eszközök sem 
lehetnek különbözők, mellyekkel ez isteni müvet 
végrehajthatni. Az apostoli munka, apostoli erénye-
ket, apostoli buzgalmat és önfeláldozást kiván. Csak 
ez segíthet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TOLNA, junius 16-án. A jelesb, és ritkább egyházi ese-

ményeket fényes egyházi szertartásokkal ünnepélyesiteni, szép 
szokása a kath. anyaszentegyháznak. Már pedig mi lehet je-
lesebb, cs ritkább, mint egy ujon építendő szentegyház alap-
kövének megszentelése, és letétele ? Illy ünnepélynek voltunk 
tanúi paduai sz. Antal napján junius 13-án, Tolna vármegyébe 
kebelezett Fadd helységben ; mellynek buzgó kath. lakói szí-
vökre vévén, hogy a régi, már több századok óta álló, s midőn 
épült, bizonyosan csak csekély számú hivekre számitott temp-
lom , a most már 3,238 lélekre megszaporodott híveknek 
nem elegendő tág, hogy abban a közös isteni-szolgálat elvég-
zésére, de legfőképen a lelki oktatás hallására, s ennek az er-
kölcsök nemesbítésére, a szivekbe való bevételére, ünnep- és 
vasárnapokon a hivek egész serege helyet foglalhasson : egy 
uj templom épitését határozá el ; melly csakugyan ez év tava-
szán épittetni el is kezdetett Vagner János pesti építész, 
mint vállalkozó vezetése mellett, goth stylben. A templom 
alapköve szentelése-, és letételének ünnepélyét nagys. és ft. 
Pécsy József prépost, esperes, és tolnai plébános ur teljes 
egyházi segédlet mellett végzé. A Duna partján álló régi, s 
már roskadozó-félben levő szentegyházból vezeté ő nagysága 
a menetet, mellyhez számos földes-uri, cs. kir. tisztviselői 
egyének, és sokan a hivek közül csatlakoztak. Az uj templom 
alapjaihoz érkezvén, és az egyházi szertartás szerint az előle-

ges szentelések megtétetvén, prépost ur szivreható je les , a 
vállalatnak ernyedetlen kivitelére buzditó egyházi beszédet 
tartott ; fejtegetvén, hogy a ki az embernek e földöni rendelte-
tését voltaképen felfogja, elkerülhetlenül szükségesnek lenni 
belátandja amaz igazságot, hogy valamint az ember teste 
nem élhet eledel nélkül, ugy a léleknek is el kell törpülnie, s 
rendeltetésétől vávol taszíttatnia lelki eledel nélkül : melly 
nem lehet más, mint a sz. evangelium, az ebből merített tanok, 
igazságok, vallási oktatások, és erkölcsi szabályok. Ezek pedig 
leginkább csak a szentegyházban hallhatók ünnep- és vasár-
napokon : miután a többi napokon az ember az Isten rende-
lése szerint véres verejtékével tartozik kenyerét keresni. Ki 
pedig e tanításokat nem hallgatja, vagy talán hely szűke mi-
att nem hallhatja, annak el kell vadulnia; mert lelke nélkülözi 
a nemesbitő táplálékok forrását. (Vége köv.) 

KALOCSA. (Jézus sz. szivének ünnepén a papnövel-
dei kápolnában tartott ajtatosság felőli tudósitás vége.) A s z e -
r e t e t előmozdítására, előállitja e szentségben Jézus az ember 
méltóságát, a természeti egyenlőséget; a bántalmak békés 
elviselésére pedig szembetűnő példájával vezet. Hogy a m é r-
t é k l e t e s s é g erényében támogassa híveit, előállitja az em-
beri test méltóságát, melly valami magasabbra rendeltetett; 
az imádság szellemét növeli ; s a lelki erők szaporítása által, 
a testnek javára is hat. A b é k e t ű r é s öregbítésére, előál-
litja a végtelen különbséget, melly az ember és ő közötte 
vagyon, és e különbség daczára, leereszkedik hozzá ; az ere-
dendő bűnnek természetes következéseiről tevén bizonyságot; 
és Isten szent akaratának törvényét ajánlván, a legjelesebb 
szelidségre tanit. Hogy pedig a lelki élet utain ne fáradjon el 
a lélek, elmondja a szenvedés nagyságát, mellyet lelkünkért ki-
állott; előmutatja a leggyöngédebb atyai gondoskodás zálogát, 
mellyet különféle intézményeiben nyújtott , leginkább abban, 
hogy szeretett bennünket, egészen a balálig. Szóval, bárki 
az Oltári-szentség tiszteletéből, imádásából, a tisztelők- és 
imádókra háramló lelki hasznokat jól megfontolja, igen ter-
mészetesek-, és üdvösségeseknek fogja venni mindazon bölcs 
intézkedéseket, mellyekkel a főpásztorok leginkább oda-
irányoznak, miszerint az Oltári-szentségben való hit ugyan 
minden lélekben, de kivált a leendő papban erős gyöke-
reket verjen. Kérjük is az Istent , hogy azon főpásztort, 
ki nekünk a házi kápolna felállításával, sőt kiékesitésé-
vel az Oltári-szentség titkát imádhatni, kiváló házi-kincs 
gyanánt megadta, azon jó Jézus, kinek hitében erősit ben-
nünket, őt a földön és égben bőven jutalmazza meg. Magunkért 
pedig arra kérjük, hogy e nagy kincsnek becsülésében erősít-
sen minket; hogy az ifjú érzelmeket mindinkább magához 
vonja; s készitsen hit-erős szolgákat, kik az életnek sivatagain 
e sz. eledel által erősítve, vitézül küzdjenek ; hogy juttassa el a 
keresztényeket azon szeretet ismeretére, mellyel a kenyér szine 
alatt köztünk van ; szaporitsa az Oltári-szentség buzgó imádó-
inak számát, és legyen e szent titokban vigasztalója mind azok-
nak, kik életök- és halálukban hozzá fordulnak. — 

BÉCS, jun. 21-én. A hivatalos ,Wiener Zeitung4 nem-
hivatalos részében olvassuk: „Midőn az 1847/s-diki magyar 
országgyűlésen a jobbágyi viszonyok megszüntetése törvény-
nyé let t , az előbbi földes-urak úrbéri jövedelmeinek ez által 
történt csökkenésével, a veszteség kárpótlása csupán a ma-
gánosok birtokában levő javakra nézve mondatott ki : ellen-
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ben az egyházi méltóságok birtokait illetőleg, az urbériségek-
ért adandó kárpótlás legalább is nyilt kérdés maradt, melly-
nek megoldását csak az imént lefolyt évtized érlelé meg. A 
nevezett kárpótlás eszközölhetése végett szükséges tőkének 
előleges meghatározása mellett ugyanis még fontolóra kellett 
vala venni, képes-e az ország az egyházi javak urbériségeinek 
kárpótlása által növekedő íöldfelmentési terhet viselni ; vagy 
a clerustól még több áldozatot kell-e kivánni, melly a papi 
tized kárpótlásáról lemondva (melly pedig igen tetemes, sok 
esetben csaknem kizárólagos jövedelmi forrását képezte az 
egyházi méltóságoknak) , áldozatkészségének máris olly nyil-
vános bizonyítványait adta. — O cs. kir. Apostoli Fölsége, leg-
kegyelmesebb urunk és császárunk, mint a kath. egyház leg-
felsőbb védnöke, az austriai uralkodási pálcza alatt levő tar-
tományokban a fönebbi kérdés megoldását tettlegesitvén, pa-
rancsolá, hogy az egyháztól semmi se vonassék el. 0 Fölsége 
ezt már az 1853-dik évi mart. 2-án kelt legfelsőbb pátense által 
megrendelni méltóztatott : mellyben az előbbi földes-urak kár-
pótoltatása legfelsőbb megerősittetést nyervén, egyszersmind 
az egyházi méltóságokat illető kárpótlás mennyiségének ki-
mutatása is elhatároztatott. E császári tény által Magyarország 
kath. clerusa a megszüntetett úrbéri tartozások fejében kár-
pótlást nyervén, lehetővé tétetett neki, a földtehermentesi-
tés által növekedett jövedelméből, a ker. szeretet és jóté-
konyság müveit gyakorolni Igy létesiték a kath. püspökök, a 
többi magas clerussal együt t , a nekik jutott földtehermente-
sitési kárpótlás-összegből a seminarium-alapot 3 millió forint-
nyi nevezetes dotatióval ; igy támadtak mindenütt különféle 
egyházi intézetek, és más alapitványok ; mellyek czélja, az 
ősöktől átvett szent hitnek szilárditása, a keresztény erköl-
csiség emelése, a betegség és szegénység által sújtott em-
beriség javára tet t szolgálat. — Nagyok valának az áldoza-
tok , mellyeket a kath. egyházi méltóságok, apostoli hiva-
tásukat szem előtt tar tva, az általuk életbe léptetett emez 
intézetek és alapitványok javára te t tek: azonban minde-
nek fölött első sorba tartozik az e nemű müvek közt, a 
veszprémi püspök ő excellentiája, R a n o l d e r János ur ál-
tal, legfelsőbb engedély mellett ő cs. kir. Apostoli Fölségének 
legmagasabb nevével ékesitett Ferencz-József-alapitvány, 
mind az erre forditott összeg nagyságát tekintve, mind pedig 
az általa elérni kivánt czélok különféleségére nézve. — Ama 
szánandó helyzet, mellyben a veszprémi megye alsó clerusá-
nak nagy része, és sok plébániák voltak, ugy szinte az elemi 
iskolatanitóknak még szomorúbb sorsa, a női ifjúság nevelé-
sére szolgáló czélirányos intézetek teljes hiánya, Ranolder 
püspököt meggyőzték arról, miszerint sürgető szükséggé vált 
(hogy a lelkipásztorkodás magas hivatásának színvonalára jut-
hasson, hogy a népiskola, az irányában, s a nép miveltségének 
érdekében szükségkép teendő követeléseknek megfelelhessen), 
miszerint az Isten igéjének hirdetői, a ker. ifjúság nevelői, az 
élet legelső szükségeinek, a mindennapi kenyér keresetének 
gondjától fölmentve, minden erejeket magas hivatásuknak, 
az Isten és a ker. miveltség szolgálatában, osztatlanul szen-
telhessék ; hogy szükséges, egy részről ugyan a lelkipásztor 
ság számára képezendő jó sarjadék ellátásának biztositása, 
más részről pedig : a lelkipásztorokat, a hiven betöltött köte-
lesség után, öreg napjaikban , és nyavalyás állapotukban, az 
Ínségtől megóvni; hogy szükséges, a szegényebb egyházi köz-

ségeket templomi és iskolai czélokra irányzott igyekezetökben 
sikeres gyámolitásban részesíteni; végre, hogy az utóbb neve-
zett, nem kevésbbé nagyfontosságú szükség kielégítésére, he-
lyén van, a kellő intézeteket egészen újból alkotni. — Hogy 
mindezen szükségek kielégíttessenek, igen tetemes pénzössze-
gek folytonos kiadása kivántatott, mellyek előteremtése csak 
az által tétetett lehetővé, hogy Ranolder püspök (miután a 
körülmények érett megfontolása után azon meggyőződésre 
j u to t t , miszerint a veszprémi püspök asztali, s egyéb jöve-
delmei valóban elegendők arra , hogy a megyés-püspök, a 
magyar hierarchiában őt megillető, kitűnő helyet sértet-
lenül megtarthassa), azon egész nagy kárpótlási összegről, 
melly a veszprémi püspökség részére 739,793 p.forintban 
liatároztatott meg, saját, és a püspöki-széken utódainak ne-
vében, lemondott; és valóban apostoli szellemtől lelkesittetve, 
ez összeg kamatjait, mellyek jelenleg 36,989 forintra mennek 
évenkint, a következő czélokra fordíttatni örök időkre el-
rendelte : 

1. Kevésbbé jól ellátott 120 plébániának a megyében, 
120, 100, és 80 p.forintnyi összegekben, évenkint 12,000 frt. 

2. 72 segédpap és karkáplán gyámolitására, 
40 p.forintnyi összegekben 2880 „ 

3. f 0 ellaggott pap gyámolitására, fejenkint 
100 f r t 1000 „ 

4. Megyei papnöveldének 7066 „ 
5. A görgetegi uj lelkészi állomás dotatiójára 400 „ 
6. 140 iskolatanitó segitségeül, egyenkint 25 

forinttal 3500 „ 
7. A Pápán, Keszthelyen, Kaposvárt, Kani-

zsán és Veszprémben alapítandó apácza-kolosto-
r okra, mellyekben kisdedovó-intézetek, nő-iskolák, 
és nő-cselédek számára nyitandó vasárnapi-isko-
lák fognak létrehozatni, egyenkint 1000 forinttal 5000 „ 

8. Az ekkép még fönmaradt 5143 forint, az időnkint lé-
tező megyés-püspök szabad rendelkezésére lesz hagyva: gyer-
mek-seminarium fölállítására, templomépitésre olly helyeken, 
hol kegyúr nincsen , szegényebb egyházközségek gyámolitá-
sára a templom-építésnél őket illető munkálatoknál, a lelki-
pásztorkodó papság fölsegélésére, az azokat ért elemi károk 
alkalmával, és mesterképző-intézet fölállitására. 

Ezen alapítványnak országfejedelmi megerősítését, ő 
cs. kir. Apostoli Fölsége, 1857-dik évi sept. 23-án kelt legfel-
sőbb elhatározásával, ő szentsége pedig pápai beleegyezését, 
az 1857-dik évi febr. 9-én, és 1859-diki maj. 9-én kelt brevék-
ben, nyilvánította. („Non mediocrem voluptatem percepimus 
ex egregio sane, summisque laudibus digno consilio, quod 
Venerabilis Frater, pro episcopali tua virtute suscipere exi • 
stimasti, nihil antiquius liabens, quam majori tuae Dioecesis 
bono et utilitati accurate prospicere," mondja az apostol-feje-
delmek utódja első brevéjében.) A Ranolder püspök által kia-
dott alapítványi levél, ő cs kir. Apostoli Fölsége által, az 1860-
dik évi aprilhó 12-én kelt megerősitő-oklevélben erősittetett 
meg. Es igy a Ranolder püspök által létrehozott Ferencz-Jó-
zsef-alapitványnak minden részletei véglegesen rendezvék ; és 
mi kötelességünknek tartottuk ez alapítványról terjedelmeseb-
ben szólani most, midőn az czélhoz vezettetve, tökéletesen be 
van fejezve. A Ferenez-József-császár alapitvány ezentúl, és 
a legkésőbb nemzedékekig, a veszprémi megyének egész ter-
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jedelmére ki fogja áldásait árasztani; örökös emléke fogaz 
lenni legkegyelmesebb urunk igazságszeretetének, kinek leg-
magasabb császári szava az egyház örökségét sértetlenül fön-
tar tot ta; maradandó bizonyitványa lesz az Ranolder püspök 
valóban apostoli szellemének, ki (mint méltó tanitványa az olly 
áldott emlékezetben levő pécsi püspök Szepessynek,) az Isten 
dicsőségére, s a gondjára bizott megye javára, illy tetemes jö-
vedelmet önkényt hozott áldozatul". 

— A Reisz Henrik által kiadott, s középkori stylben 
nyomott ,Missale Romanum' első, fekete nyomású füzete (30 
ivrétü ivnyi tartalommal) megjelent, és minden eddigi kiadá-
sokat haladó fényével méltán meglep. 

OLASZORSZÁG. Az ,0est. Volksfreund' levelezője Ro-
mából , jun. 15-dikéről i r j a , hogy ott napról-napra azon sors-
nak néznek eléje , miszerint : „Roma ugyan megmarad a sz. 
atya birtokában, hanem az csupán csalóka külszin lesz ; uj, és 
sokkal borzasztóbbá válandván a szerencsétlenség az által, ha 
mellette némi valószínűséggel lehetend erősiteni, mikép a 
pápa még mindig szabad. Azonban az utóbbi szerencsétlenség-
től talán megmenekülünk, és a forradalom rakonczátlan dühe, 
melly már itt is köszörüli fegyvereit, tökéletesen eléri czélját. 
Hihetőleg botrányos jelenetek fognak előfordulni, mellyek 
következtében a francziák a hatalmat egészen maguk részére 
vonandják. De ezen veszélyek el nem rettentenek minket: mi 
mindenre készen állunk." A tudósitó a védelmi eszközök sza-
porodása felől szólván, ő cs. kir. Apostoli Fölségének, tökéle-
tesen fölszerelt, 8 ágyúból álló fejedelmi ajándékát is hálásan 
fölemlíti. „A sz.-szék védelmére készített püspöki fölíratok 
gyűjteménye", mondatik tovább, „szép járulékot nyert a nagy-
váradi lat. szert, nmélt. püspöknek rövid, de erőteljes irata, 
ugy szinte a diakovári püspök jeles főpásztori levele ál tal" 
Ancona megerősítésére (melly várat legújabb hírek szerint a 
sardiniai király szerényen maga részére kéri a pápai kormány-
tól), maga Lyon városa 600,000 frankot ajánlott : ha mégis 
nem fog nagylelkű szándéka, a kormány féltékenysége által 
meghiusittatni. — A piemonti kormány a clerus üldöztetésében 
fokozatosan előrehalad : mit nem is csudálhatni Cavour gróf-
nak olly érzelmei mellett, mellyeknek csak szóvali nyilvánítá-
sát is, még a turini kamarának sok gyalázatosságot megszo-
kott fülei is annyira sérelmesnek találták, hogy a maj. 27-diki 
ülésben a kamara elnöke kénytelen volt a ,clericalis pártot ' 
megtámadó ministert rendre utasitni. Ez ellenséges, sőt nyílt 
üldözési szellem kifolyása az is , hogy a kath. papok huszan-
kint bebörtönöztetnek, csak azért, mivel a hatóságokat az ur-
napi sz. menetre meghívni nem tárták az excommunicatio-
breve tartalmával megegyeztethetőnek. 

— Milánóból, honnan pár hónap előtt merő dicséretek 
érkeztek a clerus magatartása felől, és még püspöki körlevelek 
is tétettek közzé (természetesen a forradalom ajánlására, s 
a pápai kormány iránt ellenséges szellemben k é s z í t v e ) : 
jelenleg folytonos elfogatásokról irnak, mellyek az egyházat 
főpásztoraiktól lassankint egészen megfosztják. Az alrendü 
papság és szerzetesek elleni eljárás, magától érthetőleg, még 
kíméletlenebb : annyira, hogy egyes vidékeken (mint Casal-
Pusterlengoban, Lodi s Piacenza között) már erőszakos jele-
netek is fordultak elő ; a nép maga kelvén föl üldözött lelki-
pásztorainak védelmére. A bergamo- s paviai püspökök szinte 
pörbe fogattak, a ,politikai izgatás' miatt, mellyel vádoltatnak. 

(Az olly ,izgatás', melly a törvényes hatalmat megdönteni 
törekszik, s a forradalomnak utat készit, még érdemül is tuda-
tik be : hanem ez persze csak addig ta r tha t , mig a czél el 
vagyon érve; akkor a legjogosabb önvédelem is fölségsér-
téssé válik. Siciliában is illy dicséret-, és magasztalásban része-
sittetik a clerus ma : s el lehetünk rá készülve, hogy ott is a 
legreactionariusabbnak fog találtatni, mihelyt az olasz király-
ságba kebleztetés ténynyé fog válni, s a papságra többé nem 
lesz szükség. Most a hízelgő dicséret hazugság, mellyel tetézte-
tik a clerus : akkor a vád lesz szintilly hazugság, melly őt hon-
árulónak festi. Igy volt Lombardia-, Toscana- s Romagnában : 
miért ne lehetne az annyiszor sikerült eljárást Siciliában is 
alkalmazni?) Corsi bibornok Turinban még mindig a missio-
házban tartatik, nem fogva, mint a kormány orgánjai mond-
ják : csakhogy nem mehet szabadon, és mindenki följegyez-
tetik, a ki őt látogatni megy. Híre van, hogy ő is száműzetni 
fog, mint Fransoni, s egyebek. Monsign. Ranza piacenzai érsek, 
ki a sardiniai király ott létekor a várostól néhány mérföldnyi 
távolságra eső travazzanoi kastélyba liuzta magát vissza, Tu-
rinba hivatott, hogy magaviseletéről számot adjon. A főpásztor 
jun. 10-én utazott el megyéjéből. A pisai káptalan, főpászto-
rához, Corsi bibornokhoz, igen szép hódolat-iratot intézett, 
mellyben a szeretett bibornok-érsek sorsa iránti legmélyebb 
részvét tanusitása mellett, egyszersmind tiltakozik a káptalan 
a főpásztor irányában elkövetett jogtalan eljárás ellen. 

NÉMETORSZÁG. A pápai kölcsönben Németország 
főpásztorai tetemes részt vesznek ; ez által is tanúsítva a szo-
rongatott sz. atya iránti rész vétők mély voltát. Csupán a déli 
németországi főpásztorok részéről Frankfurtba , mint közép-
pontba befolyt aláirások 2,000,000 franknyi összeget tesznek. 
Köln érseki, és Münster püspöki megyék különösen kitűnnek 
az e tekintetben kifejtett buzgalmat illetőleg: amott 385,000, 
itt 381,000 frankra megy a bejegyzett összeg, melly még foly-
vást növekedik a szaporodó hozzájárulások által (mit főleg a 
westphaliai nemesség lelkesedésének köszönhetni ; melly a 
pápai szolgálatba lépett flainak tetemes száma által is kellő-
leg van tanúsítva). 

FRANCZIAORSZÁG. A kath. clerus Francziaország-
ban is még mindig azon kétes helyezetben van, mellyben ag-
godalommal kell minden, egyházához hü katholikusnak, a 
franczia kormány részéről a sz. szék és pápai állam irányában 
követett, és ezután követendő még bizonytalanabb eljárást 
látni; mellynek gonosz előjeleül tekinthető az About-féle 
legújabb röpiratban nyilvánított ama nézet is, miszerint III. Na-
poleon már csak azért is vonzalmat érez Poroszország iránt, 
mivel ez képviselője a vallási reform elvének ! Tehát az állí-
tólag olly nagy áldozatokra kész védőjét a catholicismusnak, 
vallási sympathiái a protestantismus tűzhelye felé vonják ! 
De hiszen a .nagy nemzet' kormánya elég hatalmasnak érzi 
magát, mindkettőnek szolgálni. Mig Romában a franczia had-
sereg parancsnoka legnagyobb előzékenységgel gyámolítja a 
pápai kormányt az egyházállam megmaradt részeinek megvé-
désére szolgáló intézkedésekben : addig a párisi ministerium 
folytonos, és kétségtelen jeleit adja ellenséges indulatának, és 
milliókat költ nem csak az avignoni (hajdan pápai palota, most 
tömlöcz) várlak helyrehozására, hanem arra is, hogy IX. Pius 
egyik elődjének börtönét lakható állapotba helyezze. Mi czél-
ra ? A szándék világos Csupán az iránt nem tudhat senki, 
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még a magát mindenhatónak képzelő császári hatalom is bi-
zonyost mondani, valljon meg fogja-e Isten annak teljesitését 
engedni. A lyoni bibornok-érsek a Savoya bekebleztetéseért 
tartatni rendelt ünnepélyben jun. lo-én csak annyiban vett 
részt, hogy a megyéjebeli papságot tudósította a cultusmi-
nister fölhívásáról, valamennyi templomban ,Te Deum'-ot tar-
tani: de különben a clerus tetszésére bizta, a ministeri fölhí-
vásnak a szerinti teljesitését, vagy mellőzését, a mint ezt kiki 
lélekismeretével egyezőnek találja. Valóban követendő eljárás 
ott, hol kétes becsű emberi cselekvényeknek a vallás általi 
szentesítése felől van szó. Ezt illetőleg a meggyőződéseken 
erőszakot tenni akarni épen azokhoz illik legrosszabbul, kik 
örökké a szabadságot, főleg a vallásit emlegetik, és a lélelus-
meretek bilincseinek lerázásával kérkednek. Különben az 
érsek a kormánynak is értésére adott azon meggyőződésből 
indul ki, hogy ő Savoya s Nizza bekeblezését akkép nézi, mint 
a sz. széken Olaszhonban elkövetett rablásért adott dijt. 

ANGLIA. A Themse melletti nagy száj , az ,os loquens 
ingentia (Dan. 7, 8.) ismét megnyilt. Lord Palmerston a ca-
tholicismus és pápaság esküdt ellenségeinek nagy örömére s 
helyeslésével, ujolag elszavalt egyet ama ,ragyogó' beszédele 
közül, mellyekben csillog a sokálarany, de hiányzik a belbecs, 
az igazság. Jun. 12-én az alsó-házban, Garibaldit az által vélte 
legjobban megdicsőíthetni, s a kivívott siciliai diadal iránti 
rokonszenvét tanusithatni, ha a pápát is belekeveri a nápolyi 
kormány ellen intézett (mennyiben méltó, vagy méltatlan, el-
itélése nem ránk tartozik), mindenesetre szenvedélyes kifaka-
dásokba. Ujolag kegyetlenséget vet IX. Pius szemére, s kor-
mányát embertelenséggel vádolja! India leigázója, a jó-
niai szigetek fölkelését vérben elfojtó, a hindukat ezeren-
kint lemészároltató s ágyuk torka elé állító angol kormány 
akar leczkéket adni az emberiségben !.. Hihetőleg már nem 
igen fél tőle, hogy Irland szót emeljen az álnok erkölesbiró 
megrovásai ellen, mivel Irland nem sokára irek nlkül ma-
rad : a kivándorlott milliók helyét ollyanok töltvén be , kik 
nagyon is helyesnek találják a kényszeritett népvándorlások 
eme leghumanisticusabb nemét, és alkalmasnak a kath. népes-
ség fogyasztására. Palermo ágyuztatása Delhiét stb. elfeledteti; 
mint azt is, hogy a sardiniai népszabaditó, Genuával épen igy 
bánt néhány évvel előbb: csakhogy akkor Garibaldi nem állott 
olly nagy kegyben előtte. „A Palermoban elkövetett, korunk-
és civilisatiónkhoz valóban nem illő barbárságok"-at, a mennyi-
ben igazak lennének, jó lesz tudomásul venni: mivel az angol 
kormány nem rég is olly borzasztó pusztitási eszközökkel té-
tetet t próbát, olly ,tökéletesített" ágyuk titkával dicsekedett, 
hogy e romboló szerek alkalmaztatásától csaknem félnie kellett 
volna már az emberiségnek ; ha csak ő lordsága nem biztosí-
taná a benne hivő világot, miszerint azokkal legtávolabbról sem 
szándékozik az angol kormány ollyasmit tenni, mi akár bom-
báztatás-, akár más, a 19-ik század becstelenségére váló ke-
gyetlenséghez hasonlítana, Anglia soha sem követett el a pe-
rugiaihoz hasonló vérontást : mert különben nem emlegetné 
föl minden alkalommal, a pápai seregek állítólagos vadságának 
ezen emlékét ; sem nem mondaná Palmerston , hogy : „Min-
den olly kormánynak , minő a r o m a i " (ez tehát a legelső e 

tekintetben !) „és nápolyi, közös hibája és sorsa, hogy a ne-
vében elkövetett kegyetlenségek által alattvalóikat előbb két-
ségbeesésbe viszik, és lázadásra kényszerítik : s azután min-
den velők békében levő hatalmakat segítségül hívnak, a for-
radalom okai- és támasztóinak eltávolítását kérvén. Az illy 
kormányok feledik, hogy ők maguk valódi okai és szítói 
ama forradalmi mozgalmaknak; s hogy ha kérelmökre hajolni 
akarnának az illetők, az első, a leghathatósb, és egyedül szük-
séges eszköz e végre, épen az ő eltávolításukban állna." Ez 
azután szónoklat ! Egészen azon ügyhez illő, mellynek védel-
mére mondatott. Garibaldi maga sem mondhatott volna töb-
bet annak bebizonyítására, hogy ő áll a jogtéren, nem pedig 
a nápolyi kormány. 

TÖRÖKORSZÁG. A libanonhegyi keresztények a mo-
hamedán druzok részéről ujolag irtó háborúval fenyegettet-
nek. Beyrutból, jun. 3-dikán kelt levélben tudósittatik (a 
,Volksfreund' szerint) egy Bécsben időző melchita áldozár, 
Makhat Mózses, a legújabban kitört ellenségeskedések elő-
lialadtáról. A két fél közti harcz lecsillapítására küldött török 
sereg békét parancsolván, a ker. helységek lakói nyugodtan 
maradtak : mig a druzok a készületleneket rögtön megroha-
nák, és a törökök elnézése következtében, a védtelen helysé-
geket kirabolták, és fölégették. A basi-bozukok ebben még 
segítették is a druzokat, nem hogy fékezték volna. Nagy szá-
mú ker. lakosság esett ezúttal is a hitetlenek dühének áldo-
zatul; melly a még el nem pusztított vidék lakóit arra kény-
szerité , hogy a megtámadok ellen, a mennyire lehet , önma-
gukat védjék : miután oltalmat és segitséget hiában várnak a 
török kormánytól. A Beyrutba menekült keresztények sorsa 
keserves : mindenöktől megfosztva, véginségben szenvednek. 
Saidában pedig még a város kapui is bezárattak a menekvők 
előtt , mint mondatik ; hogy üldözőik által annál bizonyosab-
ban kiirtathassanak „Imént érkezett a tudósítás, hogy a leg-
szentebb Megváltónak görög-kath. melchita nagy kolostora, 
mellyben bazilita szerzetesek voltak, valamint a Boldogs. Szűz 
mennybe-meneteléről nevezett apácza-kolostor is a Libanon 
hegyén, fölégettetett a druzok által ; nem különben a sz. An-
tal rendű barátoké Mas-musi-ban. Mindössze 13 szerzetes öle-
tett meg hír szerint, mig a többi Saidába menekült. Saida kör-
nyékén a keresztényeket öldösik a musulmanok ; a városban 
nagy nyugtalanság uralkodik : a keresztények házaikban, és a 
frank chan-okban (európai szállodák) elzárkózva, nem mer-
nek utczára is lépni. Sirva írom le e sorokat, és tudósítom önt 
azokról, a mik itt történnek , s hogy kormányunk a kereszté-
nyeket nem oltalmazza. Deir-il-Amar város ostromához a dru-
zok már hozzákezdtek : az abban levő" (élelemmel el nem lá-
tott) „keresztények mindnyájan el fognak veszni. Istenen kivül 
nem várhatnak senkitől segedelmet. Kérje ön ki rimánkodva 
számunkra valamennyi uralkodók segitségét." 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

Pápa ő szentsége számára : 
Nt. Filipcsics káplán ur 1 f r t a. é. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 
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Eszmevázlatok a gyóntatás körül. 
v i . 

E, már hatodik, és egészen külön czikknek 
mondható értekezést a többihez véglegesen az-
ért csatoltam, hogy az , a talán kissé hosszura is 
nyúlt tárgy v é g sorainak jeleül szolgálván, a külön-
félék lapozásához inkább szokottakat kedvökben, ille-
tőleg türelmükben ne zavarjam. Fülületesen, és némi 
alaposság nélkül szólni, vagy irni bármiről, de kü-
lönösen e tárgyról, csupán azért, hogy élni és 
mozogni látszassunk, czéltalan és hin törekvés is 
volna. 

Vannak súlyos, mélyen feneklett nyavalyák, 
sinlődő nehéz betegek, kiknek a gyógyszerek sem 
nyújtanak egynémelly crisisben enyhet. Az orvos 
felfüggeszti curáját, és a még netalán épségben ma-
radt, de ismeretlen és beláthatlan erők működésbe 
hozása, illetőleg felhasználása végett, magára hagy-
ja betegét: s csak midőn a természet ösztönszerű ha-
tása-, vagy elerőtlenedésének jeleit látja, nyul az in-
gerlő szerekhez, és munkál tudományilag közre, a 
felüdülés eszközlésére. Ez eljárásnak , a feloldozás 
elhalasztásával, hasznát vehetni sokszor lelki-betege-
inknél is. Végeszköze az a lelki orvoslástannak. A 
rendszeres modortól azonban haszonnal csak ak-
kor térhetni el, ha annak mérsékelt, és kevésbbé erő-
tetett fogásai kimerityék. Itt, az erkölcsi világban is 
áll az, hogy : ,saltus non datur in natura' (ergo 
nec in cura animarum spirituali). A bűnök tengeré-
ben fulladozóval mentőszerünk is oda veszne, ha 
kellő vigyázat nélkül, erőtetve akarnók őt a veszély-
ből kirántani. Az erkölcsi föleszmélésnek, a jobbulás-
nak sem tulajdona a pillanati változás *). A hit- és 

*) Egyéb, az Isten r e n d k i v ü l i kegyelme által vég-
hezvitt malasztcsudák eseteinél; minőt az élő tanú, Ratis-
bonne megtérésekor, korunknak is alkalma vol t , és van ál-
mélkodva szemlélni. S z e r k . 

erkölcsi dolgokbani erőtetés sokat vonhat le a buz-
góság érdeméből. Javaslatunkban legyen inkább 
fektetve az erő és suly : ez lökést ád a jóra, s annak 
szabad választására; s olly igen meg fér az ember 
méltóságával, miszerint szent szabadsággal szolgálja 
Istenét ! 

Az illyetén, orvoslást igénylő lelki-bajok kór-
jelei : a veszélyes helyzet, vagyis a bűnre vezető 
alkalom; mellynek eltávolításánál tekintetbe ve-
endőkörülmények: az eltávolítandó tárgy részéről a 
lehetőség, és a személyt illetőleg a szabadság; 
melly ismét vagy physikai (,prout si quis deti-
netur in carcere, vel esset in periculo mortis, non ha-
beretque tempus et moduin exequendi suam volun-
tatem'); vagy erkölcsi (,prout si occasio non pos-
set auferri sine scandalo, aut gravi damno vitae, fa-
mae, ant bonorum : eo casu poenitens bene absolvi 
potest, quin occasionem auíerat — — modo promit-
tat exequi media necessaria ad efficiendum, ut oc-
casio ex proxima évadat, remota' 1). 

A bűnre szolgáló alkalmakra vonatkozólag, még 
világosabb helyekre találunk borromaei szent Károly 
,Instructio Confessarii' czimü müvében. „Distingvere 
oportet occasiones, quae sunt in esse, et occasi-
ones, quae non sunt in esse. Occasio, quae est in 
esse, est exempli gr. cum aliquis concubinam domi 
detinet, vel cum aliqua famula consentit, quoties 
tentatur a domino— et similia. Occasio autem, quae 

J) ,Ratio est, quia occasio peccandinon est proprie pec-
catum in se ipsa, neque inducit peccandi necessitatem ; unde 
bene consistere potest cum occasione verus dolor, et propo-
situm non recidendi : et licet quisque teneatur auferre proxi-
mum periculum peccandi, id intelligitur, c u m i p s e s p o n t e 
v u l t t a l e p e r i c u l u m ; sed cum occasio est moraliter 
necessaria, tunc periculum per remedia opportuna remotum 
evadit ; et Dens tunc non se retrahit ab assistendo sua gratia 
illi, qui vere deliberavit ipsum non offendere. Nam, non dicit 
Scriptura, quod peribit, qui est in periculo, sed qui a m a t pe-
riculum ; sed nequit dici amare periculum, qui illi invitus sub-
iacet : unde inquit D. Basilius : „Qui urgenti aliqua causa et 
necessitate se periculo obiicit, vel permittit se esse in illo, cum 
tamen alias nollet., non tam dicitur aniare periculum , quam 
invitus subire ; et ideo magis providebit Deus, ne ille pcreat." 
(S. Alph. de Lig. Libr. III. Tract, ult. Punct. I.) 
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non est in esse, est ex. g r . , cum quis in ludo pro-
rumpit in blasphemias; aut versando in cauponis, 
prolabitur in rixas et ebrietates ; aut accedendo 
ad convivia, incidit in verba et cogitationes tuli-
pes. His positis dicendum, quod in occasionibus, 
quae non sunt in esse, poenitenti firme pro-
mittenti, ab eis abstinere, potest eiserne], bis, et 

etiam ter absolutio dari In occasionibus autem, 
quae sunt in esse" (sz. Alfonz értelmezése mel-
lett), „omnino neganda est absolutio, nisi occasio 
prorsus auferatui" 1). 

A rendkívüli orvoslást igénylő betegek közé 
tartoznak a nagyobb bűnbe visszaesők, a ,recidi-
vus'-ok is; azokkal együtt, kik mintegy egészen be-
leélték már magukat valamelly rosszba (habitum ali-
cuius peccati contrahentes). „Istis", mond sz. Alfonz, 
„differenda est (etiam) absolutio per aliquod tempus, 
usque dum appareat prüden s emendationis Si-
gnum 2) Item casus, in quopoenitensnon possit 

' ) „Ratio, quia talis poenitens est indispositus ad abso-
lutionem, si petat earn , antequam occasionem removeat ; et-
enim earn recipiendo, se immittit in proxiinum periculum 
frangendi propositum, et sic remanendi in eadem occasione." 
(Apud eundem S. Auct. in eod. Tract, et Punct.) 

2) „Quo spectant , signa etiam e x t r a o r d i n a r i a ' do-
loris, qualia esse possunt ex. gr. ,1. Major dolor manifestatus 
per lacrymas (modo sint verae compunctionis), aut verba ex 
corde procedentia, quue aliquando certiora signa, quam lacry-
mae esse possunt. II. Minor numerus peccatorum (intellige, 
cum poenitens fuerit in eisdem occasionibus et tentationibus 
peccandi) ; aut si poenitens post ultimam confessionem perse-
veraverit in gratia per notabile tempus, puta per 20, aut 25 
dies, ipse, qui pluries in hebdomada prolabi solebat : aut vero 
si relapsus fuerit post magnam resistentiam ; aut etiam si, an-
tequam ad confessionem accederet, diu se abstinuerit a culpis 
mortalibus, in quas prolabi asvetus erat. III. Diligentia adhi-
bita pro emendatione : ut esset, si poenitens , diligenter occa-
sionem vitaverit ; media praescripta a confessario executioni 
mandaverit : aut si adhibuerit preces, eleemosynas etc., ad Vi-
tium exstirpandum. IV. Si ipse petit a confessario remédia, 
aut nova media ad emendationem ; item si promittit implere 
media, quae tunc ei suggerit confessarius ; maxime si nun-
quam monitus fuerit ad ilia adhibenda. Sed his promissionibus 
censeo non omnino fidendum, si alia signa desint ; cum poe-
nitentes, ut absolutionem carpant, facile promittunt, sed pos-
tea difficulter attendunt. V. Spontanea confessio ; nempe si 
poenitens accedit non iam ad implendum praeceptum pascha-
le, neque ex quodam usu pro se, confitendo in aliquibus tem-
poribus, prout die Nativitatis Domini, in festivitatibus Dei-
parae, et similibus : neque accedit impulsus a parentibus, a 
domino, aut magistro ; sed venit omnino sponte, et vere in-
spiratus a divino lumine, ad solum finem, ut amissam gratiam 
recipiat. Praesertim si ad se confitendum longum iter aggres-
sus fuerit, abstinuerit a lucro notabili, grave sustinuerit in-

redire, vel nonnisi post multum tempus; tunc bene 
potest absolvi, si censetur" (és itt különösen vegye 
igénybe szava-, s buzdításának erejét a lelkész,) „be-
ne dispositus per propositum statim removendi occa-
sionem ; quoniam eo casu periculum frangendi pro-
positum, remotum reputatur, causa magni oneris 
quod poenitens deberet pati, abseendendo sine abso-
lutione, aut repetendi confessionem apud alium sa-
cerdotem, aut diu manendi sine gratia Sacramenti." 
(Punct. I. tractatus ultimiNr. 5.) „Et in hoc puncto", 
folytatja a szánalom hangján, „lugenda est anima-
rum ruina, cuius causa sunt tot mali confessarii, in-
distincte absolvendo tot recidivos, qui cum repere-
rint confessarios, qui semper tam facile eos absolvunt, 
amittunt horrorem in peccando, et pergunt ad pu-
trescendum in coeno vitiorum usque ad mortem." A 
gyöngéd atyai bánásmód '), és az egyelőre elhalasz-
tott feloldozásnak okszerű megfejtése, megnyugtatja 
a vezeklőt, és nem könnyen ád az illy jóra törekvő 
orvostóli elpártolásra okot 2). 

commodum, aut magnum conflictum internum, vel externum 
superaverit. VI. Sí venerit motus ab aliquo extraordinario im-
pulsu, puta, ob concionem auditam, aut mortem amici, obve 
metum alicuius imminentis ílagelli, prout terraemetus, pestis 
etc. VII. Sí poenitens confiteatur peccata anterius per vere-
cundiam tacita. VIII. Sí poenitens, antequam accedat, resti-
tuent rem, vel famam ablatam. IX. Si propter monitionem 
confessarii ostendit apprehendisse novam cognitionem et hor-
rorem sui peccati, periculique sui damnationis." (Tehát a lel-
kész buzditó szavának rögtönözött eredménye is tekintetbe 
veendő.) „Alii alia signa addunt : prout sí poenitens magnam 
1 i b e n t e r acceptai poenitentiam ; si asserit poenituisse pec-
cati statim ac illud patravit; si protestatur, velle mori potius, 
quam peccare. Sed haec signa nescio an sola satis esse pos-
sint : potius dicerem, quod possent deservire ad alia adjuvan-
da signa, quae sola non sufficerent." (Tract, ult. Punct. II. 
Nro. 12.) 

') Mellyre a legnagyobb bűnöst is méltatni szükség. 
„Publicani enim a Redemptore non solum ad colloquendum, 
sed etiam ad vescendum recepti sunt. Ex qua re colligite", 
mondja sz. Gergely pápa (34. Homil.), „quia vera iustitia 
c o m p a s s i o n e m habet; falsa iustitia dedignationem : quam-
vis et iusti soleant recte peccatoribus dedignari. Sed aliud est, 
quod agitur typo superbiae, aliud quod zelo disciplinae. De-
dignantur etenim , sed non dedignantes : desperant, sed non 
desperantes : persecutionem commovent, sed non amantes : 
quia etsi foris increpationes per disciplinam exaggerent, in-
tus tamen dulcedinem per caritatem servant. Praeponunt sibi 
in animo ipsos plerumque, quos corrigunt: meliores existi-
mant eos quoque, quos iudicant. Quod videlicet agentes, et 
per disciplinam subditos, et per humilitatem custodiunt se-
metipsos." 

2) Nem árt különben, a baj növekedését megelőzőleg, 
a bűnbánót figyelmeztetni, hogy ha a körülmények (valami-
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De mindezeknél veszélyesebb mégis a nyava-
lya, hol a ,periculum in mora'-féle eset adja magát 
elő, például az ártatlanul fogságra Ítélteknél, vagy 
az élethosszanti szenvedésekre (gályarabságra) kár-
hoztatottaknál, kik öngyilkosság által tervezik a sza-
badulás minden reményétől megfosztott élettőli mene-
külést; és ezt, a még egészen el nem fojtott vallásos 
érzéstől (vélném isteni sugallattól) ösztönöztetve, 
gyónásaikban fölfedezik; vagy talán az alkalmi gyó-
nást is az elkövetendő, s már magában rossz, mert 
vétkes tettet illy módon jóvá tenni akaró szándék-
ból, és azért végzik, hogy gyónás nélkül mégis 
ki ne múljanak a világból 1). Itt azután, az örökre 
szerencsétlen, és soha jóvá nem tehető lépéstőli el-, 
és visszavonásra, a rábeszélés minden erejével töre-
kedjék a lelkész. A rendkívüli buzdítást igénylő 
rügtönözésről ne aggódjék. Az illy életunt, türe-
lemvesztett patiens erkölcsi eszmélete zavart: de 
annál világosabb gyóntatója előtt a veszély, és 
erőteljesebb a szabaditásvágy ; s még inkább a ma-
gasztos, nemes tettekre hevítő gondolat, hogy ez, az 
egyházon kivül, hivatásilag olly kevesektől (tu-
lajdonképen senkitől sem) gyakorolt, noha egyre kür-
tölt és magasztalt felebaráti szeretetnek ,non plus 
ultra'-ja. Csak is illyen lehet az igazán ,nemeslelkü 
barát, ki, midőn a vész harangja zúgott, szent hűséggel 
nyújtja jobb karát.' A lelki veszedelem, a veszélyek 
legnagyobbika 2). Ezt már a pogány kor jelesebb-
jei is elismerték. „Nec esse ullum magnum malum, 
praeter culpam", irja Cicero, Torquatushoz irt leve-
lében (ep. 28.). Az illy nagy, sőt legnagyobb rossz-
tól! szabaditásra a szükséges mentőszerekkel (mint 
a jó orvosa különféle instrumentumokkal) el legyen 
mindig a szép lelki-orvosi czimre méltatott egyén 
látva. — Mi a szent beszédek készítéséről tavaly mond-
va volt, ugyanaz áll a gyóntatásról is. Ebben is, 
amabban is ,ex abundantia cordis os loquitur.' Ha 
üres a sziv, és az elme: üres, hatás nélküli akkor a 
gyónó-, és szószéki beszéd és javaslat is. Itt is áll : 
,quod primum sít, sanctificare (lectione bonorum, 
cath. spiritum praeseferentium librorum, item pagel-
larum) cor proprium, et dein alios.' Hogy mennyire 
kiforgatják még a legszilárdabb elvűt is katholikus 
gondolkozásából a ferde irányú könyvek, különösen 

kép) más gyóntatólioz vezetnék : e z előtt, oldozatlan gyóná-
sát többi közt szinte bevallani, kötelességének ismerje. 

3) Ez t , mint egykor foglyok lelki vezetője, öntapaszta-
lásom után közlöm. 

2) Ha tehát valakit attól megszabadítunk, az üdvmen-
tés legszebb áldozatát viszszük végbe. 

pedig az illy lapok, csak az tudja, ki szerencsés volt 
magát jókor észrevenni, s az illy tűzre való, mert 
tévútra vezető irodalmi termékekkel felhagyni, vagy 
azokat más, jobb szellemben irt világi s egyházi lap-, 
és folyóiratok hordásával ellenőriztetni 1). 

De leteszem a tollat. A sok, különösen ez utolsó 
czikkbe szőtt idézetek tanúskodjanak róla, hogy e 
nehéz tárgyban nem az én gyarló, s még mindig 
igen nagyon földies, de a szentek nézetét, gondol-
kozását használtam irányadóul: sz. Alfonzét különö-
sen azért, mivel ennek, mint korábbi egyházi irónak 
müvei, könnyebben megszerezhetők, és az egyház 
anyai szelídségével olly igen összevágó eszméi, ter-
jedelmök egész nagyságában elsajátíthatók. A fel-
hozottakból a gyónásnak nagy készültséget és ava-
tottságot igénylő haszna, világos. A nagy, és gyak-
ran ismételt bűnök hallatára megretten, és ovako-
dásra buzdul a lelkész , javul a bűnös ; a jóban erő-
södik a jámbor 2). Egyiknek ugy , mint a másiknak, 
szüksége van a gyónásra J). Sokan könnyedén szok-
tak a mindennapos vétkesekkel bánni : holott ezek-
nek csak ugy szükségök van a buzdításra, hogy 
jámborságukban megmaradjanak (,Qui stat, videat, 
ne cadat'), mint a nagy vétkeseknek, miszerint a 
bűnök iszapja alá temetkezett sírjaikból fölkelhesse-
nek. — A kihallgatás nagy munkája után soha se 
maradjon el végre a hála-ima, és a kérelem, 
hogy a mi a térités munkájának tökéletes voltából 
részünkről hiányzott, pótolja ki azt az irgalmak Is-
tenének ereje, s malasztinak áldása 4). Tróczonfalvi. 

J) Bizony nem ártana, ha mindjárt az olly sokszor vészt-
hozó szabadság, inkább korlátlanság megszorításával is , a 
ker. lelkészekről évenkint készitendő informationalis ívbe még 
egy rovatot húzatni : ,Miféle könyvek, vagy lapok hordására 
költi évi jövedelmét a lelkész' ? ,Qui non eognoscitur ex se, 
noscitur ex sociis.' A pap könyvek- és lapokkal társalog : őt 
tehát arról lehet ismergetni. Mer t , hogy valaki az ,Üstököst' 
stb. is hordathassa, az ellen ki sem tiltakozik ; de hogy a pap 
v a l l á s o s lapba soha bele se nézzen : az ellen már csak-
ugyan méltán felszólalhatnak az i 11 e t ő k , és minden kath. 
érzelmű férfi előállhat óvástételével. 

2) Jótéteményeit érzik még a holtak is, midőn a lelkész 
figyelmét nem csak az elkövethetendő bünök-, de az elmu-
laszthatandó kötelmekre is kiterjesztőleg tudakolja bűnbánó-
ját : ,meg szoktál-e imáidban emlékezni szüléidről, rokonidról 
stb., meg a tisztitó-helyen szenvedő lelkekről' stb. ? 

3) Nélküle a titkos bünök , az ugy nevezett ,becsüle-
tes' emberek bűnei, mellyek a nyilvános vétségeket jóval fö-
lülmúlják , orvoslás és bűnhődés nélkül maradnának. 

4) A nagy bűnösökről különösen emlékezzünk meg ,me-
mento'-inkban. 

50* 
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Osztott és osztatlan állapot. 
(Vallás-erkölcsi viszonyaink ismertetéséhez adalékul.) 

,Szellemi kötelékeink'-nek az egymásra tolult 
napi események, és közbámulatot gerjesztő politikai 
fordulatok által mindinkább sürgetőssé lett bővebb 
ismertetését alig folytathatjuk, mielőtt az anyagi-
akra is ne vetnénk pár figyelemteljes pillantást. 
Az anyagiak ugyanis kétfélekép jelennek meg Isten 
iránti viszonyaink mellett: a mint tudnillik vagy 
elősegítik azokat, és igy az örök élet nem-megve-
tendő tényezőivé válnak : vagy akadályozzák Isten 
után vágyó boldog sejtelmeinket; és igy mint ter-
hek kapaszkodnak lelkünkre, hogy a földhez tapad-
junk. De ,nekünk nincs itt maradandó városunk, ha-
nem egy boldogabb hazát keresünk.' Vajha, kivált 
édes hazánkban, egyetlen egy honfi se feledné, mi 
az esztergomi fő-székesegyház homlokzatán óriási 
arany-betükkel van kirakva: „Quae sursum sunt, 
quaerite !" 

Mindjárt könnyebben megfejthető valamelly 
természetünket, és eszünknek gyakran tévedő fölfo-
gását meghaladó jelenség, ha az ugy nevezett min-
dennapi, s természetes dolgokat kellőleg ismerjük. 
El lehet mondani az észről is, miszerint azért botlik 
olly sokszor, mert a legszükségesebb tudnivalókon 
is csak fölületesen szalad át : mint mikor a gyermek 
lapos kövekkel játszik a pataknál, és azokat ritka 
ügyességgel csúsztatja át a habokon , a nélkül, hogy 
csak egy is elmerülne a vizben. Illy ügyességre, fő-
kép ha tanulják is, sokan szert tehetnek. Ki nem lá-
tott illy játékot? De képzeljük, hogy a túlparton is 
van egy ügyes gyermek, ki az átdobált köveket föl-
szedi, megvizsgálja: s akkor kitűnik, hogy nem 
mindenik volt pályanyertes, mert nem minden kő 
érinté lapjával a vizet. Eszembe jut ez nekem, vala-
hányszor vigyázatlanul szétszórt eszmékre bukka-
nok , mellyek nem egyszer válnak menykövekké : 
sokkal biztosabb irányban hullván vissza azok fejé-
re , kik elég fonákul a szellemet teszik az anyag 
szolgájává, s igy magukat csakugyan nem selyem-
szálon, de durva hajókötélen vezettetik ; mint azon 
irány vala, melly emberi ész által jelöltetett ki az 
erkölcsi rombolásra. Eszembe jut ez nekem, vala-
hányszor az emberi életet vizsgálom; eszembe jut, 
ugy szólván , mindennap , midőn szemeim előtt a té-
vedések , és ezekkel járó visszaélések űzik egymást. 
E bolygótüzek a föld bűzös gyomrából szállongnak 
ki : azon földből, melly egykor megnyilt az isten-
káromlók lábai alatt, hogy elnyelje őket; azon föld-

ből , mellybe a hirhedt materialisták különös halha-
tatlansága költözik, miszerint a ki itt ember volt, 
onnan mint katangkóró bújjék elő. ,En immortalita-
tem materialistarum'! *) E bolygótüzek elenyésznek 
ugyan önmagukra nézve nyom nélkül, mint minden 
tisztátalan láng: de következményeikben sokszor 
egész tátongó hézagokat, sőt sziklarepedéseket hagy-
nak hátra, mellyek rendkívüli, s beforraszthatlan 
sebek gyanánt borítják el a kereszténységet. 

Illy gondolatok közt érkeztem azon határba, 
mellyet a legújabb tagosítás után beszentelni 
szándékoztam,... ,Mit? beszentelni?' Igen, mert nekem 
ugy látszott, mintha minden határjel egy-egy sirkő 
lett volna, melly alá a keresztény szeretetet mint 
öngyilkost temették. Hja! de ezt meg, nem illeti 
semmi végtisztelet *)! Nem is azért jelentünk ott meg; 

*) Niklán már többre vittek nemellyek : ott már megta-
nultak ,örök életet' a föld szine fölött is találni (Pester Lloyd. 
Nr. 143.) ; mellyet természetesen nem az egy igaz Istentől 
várnak az illetők, hanem megadnak „az istenek". (Budap. 
Hirlap. 143. sz.) S z e-r k. 

*) Pár nap előtt egy tisztelt barátommal vitázgatván, 
az öngyilkossági esetek is szóba kerültek. Az eredményről 
nem akarok itt beszámolni : nehogy azt , a minek egy jól föl-
szerelt czikket (vagy épen czikksorozatot, hogy többen szól-
janak a tárgyhoz) kellene szentelni, pár sorban látszassam 
kimeríteni. Csak a ,Vasárnapi Újság' ez évi 267-ik lapján ol-
vasott megjegyzésekre kívánok rövid észrevételt tenni. Ott 
ugyanis egy kath. vallásban született öngyilkos esete adatik 
elő körülményesen (csak az öngyilkosság oka van elhall-
gatva) , kit a kath. plébános h a t á r o z o t t a n v o n a k o -
d o t t eltemetni ; kit azonban egy protest, lelkész ur e m b e r i 
é r z e t t ő l i n d í t t a t v a (mi a kath. plébános- és esperes-
ben természetesen hiányzott,) sokakat meglepve, de m i n-
d e n k i t ő l h e l y e s e l v e temetett el. „Mélyen tiszteljük az 
egyház parancsait" (mondja tovább a tudósitó ur), „de kérd-
jük" (kik ezek?), „erkölcsi hatást akar egyházunk illy teme-
tés-megtagadásokkal gyakorolni, hogy illy esetek sokszor ne 
ismétlődjenek ? Bebizonyult tény (!), hogy czélját el nem éri 
soha ; nem érte el azon régi időkben sem , midőn e h i t s z a-
b á l y t (!) fölállitá". (Mi egyébiránt azt gondoljuk, hogy már e 
berzenkedés is némi erkölcsi hatásra mutatna, ha az igazán 
fájdalommal volna párosulva.) „Vagy nem lehet ezt kijátszani ? 
ha illyesmivel i d e j e v o l n a " (holott ezen esetnél is említte-
tik, miszerint hosszas küzdés után következett be a sze-
rencsétlenség,) „az öngyilkosnak bíbelődni ? Valóban, a ki 
a k a r j a , elvesztheti magát úgyis," (talán az alább álta-
lunk is felhozott zsinati idézetre alludál?) „hogy öngyil-
kosságban nem maraszthatjuk." — A kath. egyház, szólok a 
tudósítóhoz, nem a l i a b o z ó k , nem is a k é t k u l a c s o-
s a k egyháza. I t t mindennek megvan Istentől kiszabott 
örök, és változhatlan alapja. („Lapidem, quem reproba-
verunt aedificantes, liic factus est in caput anguli ; vere 
Dominus fecit istud !") Mindennek megvan bizonyos czélja. 
De mivel a czél magában nem állhat, szükséges, hogy annak 
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hanem hogy előbb megtegyük az öngyilkos fölött 
megkívántató törvényes vizsgálatot. („Cum sepul-
tura carere non debeat, qui reperitur in puteo, 
vel flumine submersus, nisi aliunde constet, quod 
seipsum occiderit: in dubio delictum,praesertim tam 
grave, de nemine praesumatur." (Conc. Prov. Stri-
gon. 130. 1.) A vizsgálat azt eredményezé , hogy a 
szeretet megölésére nagyrészt idegen erők foly-
tak be. Mi tehát minden tartózkodás nélkül mondtuk 
el az anyaszentegyház szokása szerint, hogy : Isten 
a földnek bő gyümölcseit adja meg, és megtartsa! 
El is mondtuk e kiváló fohászt a minden szentek li-
tániajából, mint illett, háromszor; hogy az ima 
annál nagyobb nyomatékot nyerjen. De szivemen 
egészen mai napig érzem az uj határkövek sulyjával 

elérésére kellő eszközök és módok fölhasználásával töreked-
jünk ; mellyek csak ugy nem hiányzanak az anyaszentegyház-
ban, mint maga az isteni czél. Igaz, leronthatják a vad em-
berek a legszebb épületeket ; sőt a keresztények is romokká 
változtathatják magukban a Szentlélek templomait, és igy 
saját romjaik alá temetkezhetnek : de az egyház ehhez h e-
l y e s l é s é t , minőnek kifejezése az egyházi végtisztelet, soha 
sem adta, nem is adhatja , ha csak a legnagyobb bünt nem 
akarja helybenhagyni. Az egyház, az emberi-nem tanítása-, 
és vezetésére hivatva, nem indulhat egyes emberek nézetei 
után : neki megvannak igen is , m é l y e n t i s z t e l e n d ő 
p a r a n c s a i , ' mellyektől legkivált a j ó z a n e s z ű öngyil-
kosok, vagy ezek mellékes tekintetei végett el nem állhat. 
Hogyan is jönne ki, kérjük, ha az öngyilkost egy világi (meg-
lehet épen zsidó) orvos, józan észszel birt vétkesnek (mert 
föltehető , hogy mégis véteknek ismertetik az öngyilkosság,) 
nyilatkoztatná : s mégis az egyház a készakarva, s megfon-
tolással végbevitt halálos bünt, tudnillik a végső peniten-
cziátlanságot, még nyilvánosan is szentesitné? Hiszen az 
öngyilkosságnál még kisebb bűnök is elegendők az egyházi 
szertartásokkal végzendő temetés megtagadására Sokan 
a halál után mindent feledni akarnak (csak a bántalmakat 
és gyűlöletet nem) ; s midőn ezt teszik, önmagukat az életben 
rutul megczáfolják. Lett legyen például valamelly öngyilkos 
másnak pár ezer forinttal adósa, nem fizetvén , vagy sok 
esetben nem fizethetvén : ugy-e még életében azonnal folya-
modik az illető e m b e r b a r á t , hogy az adós, legyen bár 
köztiszteletben álló egyén, és a legjobb család ivadéka, az em-
beri társaságtól elkülönözve, az adósok börtönébe zárassék ? 
Valljon nem nagyobb megbecstelenités-e ez, mint ha egy ön-
gyilkos, a már önmaga által örökre megbecstelenitett, önkényt 
kiszakasztva magát az egyház közösségéből, önmaga hatal-
mazza föl az egyházat, életében megvetvén annak szentségeit 
és éltető parancsait, hogy őt szánólag ignorálja ! Pedig egy 
é l ő csak jobban szenved az illy megbecstelenittetés követ-
keztében, mint a halott , kinek a materialisták olly katang-
kóró-féle halhatatlanságot szánnak. (Volenti non fit inju-
ria.) Van rá példa, hogy az egyház e szempontból saját 
papjának sem kedvez Fölkérem ezennel M J. tisztelt 
barátomat, szenteljen e megpenditett eszmének néhány ko-

méltán vetekedő nehézséget, melly számára a tagosí-
tás folyamában kisebb-nagyobb tételekből halmoz-
taték össze Földi viszonyulásunk és állapotaink 
változása nem megy keresztül, mint sokan remény-
lik, az erkölcsiek fájdalmas érintése és sérelme nél-
kül. Ha ama sok tanakodás, és csűrés-csavarás után 
végre csakugyan kimondatik, miszerint az uradalmi 
illetékek separálásának bekövetkeztével, az egyházi 
javadalmakat és tanodákat érdeklő jogok, és előnyök 
meghatározása, csaknem egyedül a néptől függhet; 
ha a barátságos egyesség megtörtént, általa levén 
azok úgyis érvényre juttatandók, vagy épen, s ez a 
gyakoribb eset, ohajtott sikeröktől megfosztatandók : 
igazán megdöbbentő hatást gyakorolhat ez még olly 
koros és buzgó lelkipásztorokra is, kik egész életöket 
a most saját Ítéletére, vagy jobban mondva, önkényé-
re hagyott népnek áldozták; ők, kik nemzedékeket 
szültek újra a hitben, s kiknek minden napjok nyil-
vános áldás volt A sok jót, de rosszat is tehetés 
ezen alkalma, alkalma lett egyszersmind nem egy 
helyen a legrutabb hálátlanság kimutatásának, és a 
nemes bizodalom, e mindent összetartó kapocs szét-
szaggatásának. (Vége köv.) 

É r d e k e s k ö z l e m é n y e k 
a vaáli plébániai jegyzökönjvbőJ. 

II. 
Az egyház, és Istennek vallásos tisztelete iránti na-

gyobb részvét emlékeiül tekinthetők, a világi buzgó katholi-
kusok részéről, a következő jegyzetek is. 

„R e l i q u i a e S a n c t o r u m d o n a i i t u r E c c l e -
s i a e . Si corpora christianorum a Deo ipso tantopere aesti-
mantur, ut eadem in templa Spiritus Sancti consecrare, in 
eisdemque omnimode habitare dignetur : recte omnino agit 
sancta catli. Ecclesia, dum sacras eorum fidelium, ac mem-
brorum suorum reliquias, qui singulari vitae sanctimonia prae-
fulgentes , aut extraordinariis Coeli donis exornati, documen-
tum universo dederunt orbi, in se Spiritum Sanctum Dei ha-
bitavisse, — pio atque sano prosequitur cultu, eademque, ut 
sanctissima misericordiae et gratiae divinaevasa, in quibus 
Redemtionis Christi opus vacuum non fuit, sincero et publico 
devotionis afíectu veneratur. Huiuscemodi thesaurus, ad pu-
blicam pietatem sanctitatis in populo alendam, ad exstimu-
landos mortales in melioris vitae, ac coelestis conversationis 
Studium, his diebus thesauro Ecclesiae vallensis accessit, dum 
Spect. ac Perillust. D. Petrus G á l y de Ead. ad Excels. Con-
silium Locumtenentiale Regium Budae Concipista, Incl. Ctts 

moly órát. Félig-meddig már úgyis tolla alatt van az anyag, 
mellyről érdekesen lehet vitatkozni. A szaporodó öngyilkossá-
gok, társadalmi, s vallási hanyatlásunk e kézzelfogható gyász-
jelei, hazánkban is egy ollyan pályakérdés megfejtésére hiv-
nak föl, melly fölött, kivált a ,Religio' munkatársainak tünőd-
niök kell. 
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Albensis Tabulae Jud. Assessor, nioderno Paroclio iiitimo 
amicitiae foedere coniunctissimus, in pretiosa, eaque argen-
tea capsula plurium Sanctorum et charorum Dei amicorum 
reliquias, quas ipse a pâtre suo sibi legatas acceperat, Eccle-
siae vallensi neo-aedificatae, ad quam exstruendam ipse quo-
que non parum contulerat, dum magno Ürményio pluribus 
annis a secretis esset ; in sincerae christianitatis suae monu-
mentum pie obtulit, et in perpetuum donavit. Adpressum est 
singulis in singulo loculo collocatis authentieitatis sigillum, 
atque , ut publicae fidelium devotioni secure exponi possint, 
adnexum est publicum autlienticitatis documentum in hune 
tenorem : „Edmundus Maria, Dei et Apost. Sedis Gratia Epi-
scopus Tejensis, S. R. I. Comes ab Artz et Vasseg ; Eminen-
tiss. S. R. E. Presbyteri Cardinalis, S. R. I. Principis et Ar-
chiepiscopi Viennensis Suffraganeus, in Pontifical, et Spiri-
tual. Vicarius Generalis et Officialis etc. Universis et singulis 
has praesentes testimoniales litteras inspecturis fi dem facimus 
indubiam, et adtestamur : quatenus exhibitis Nobis plurimis Sa-
cris Reliquiis, eas ex authenticis locis extractas, ac litteris au-
thenticis et sigillo munitas recognovimus; ex quibus sequentes 
extraximus, videlicet ' a) de ligno SS. Cru eis D. nostri J esu 
Christi, et ex ossibus SS. Apost. Petri et Andreae ; b) item de 
manu S. Annae Matris B. M. V. ; c) ex ossibus S. Ignatii Lojolae 
Conf. ; d) item ex cineribus S. Francisci Xav. Conf ; e) item 
ex ossibus S. Aloysii Gönz. Conf. ; quas reverenter reposuimus, 
et collocavimus in quinque Tbecis. seu circulis ex aurichalco 
deargentato, ab anteriori parte chrystallo munitis, bene clau-
sis, et filo serico rubri coloris colligatis, nostroque parvo, in 
cera hispanica rubra , in parte adversa apposita impresso si-
gillo, pro maiori dictarum sacrarum Reliquiarum identitate, 
obsignatis, ad maiorem Dei gloriam elargiti sumus, cum facili-
tate penes se retinendi, aliis donandi, et in quacunque Eccle-
sia, vel Capella, vel Oratorio publicae Christi fidelium vene-
rationi exponendi. In quorum fidem praesentes propria manu 
subscripsimus, et appresso sigillo corroboravimus, atque per 
infrascriptum ad haec a nobis specialiter deputatum expediri 
curavimus. Viennae Austriae, die 20-a Mensis Septembris, 
anni 1799. Edmundus Eppus Teiensis m. p. L. S. Ad manda-
tum Reverendiss. ac Illustriss. D. D. Episcopi Officialis Igna-
tius Thonhauser, Curiae Archiep. Presbyter." In Gazophyla-
cium Ecclesiae vallensis, per manus Excellentiss. Dominae An-
nae Komjáthy, viduae denati Patroni Josephi de Úrmény, 
stellatae Crucis Dominae, qua actualis Patroni, iuxta Donan-
tis D. Petri de Gály litteras traditae, per Parochum h. t. 
Emericum Farkas, cum sensu gratitudinis illatae fuerunt , in 
Vaál, die 20-a Novembris, anno Christi 1825. Retribuere di-
gnare Domine !" 

III. 
„ V e t u s T e m p l u m in V a á l d i r u i t u r , r e l i c t a 

T u r r i. Tempellum hoc, quod vetustissimae turri , ac aetati 
S. Stephani Regis coaevae inconcinno labore adnexum erat; 
quodve probabilitate magna a Reformatis Conf. Helv. exstru-
ctum, non plus, quam novem in longitudine, quatuor in lati-
tudine, quinque circiter in altitudine orgias complectebatur ; 
cum suapte in ruinam inclinaret, neque amplius in usus sa-
cros, aut profanos etiam quoscunque converti posset ; admotis 
hircis et securibus, in ipsa summa aëris intemperie, anno 
Christi Domini millesimo octingentesimo vicesimo quinto, in-

de ab 11-a die mensis Januarii plene dissolui, atque dirui coe-
pit. Quamvis pomposum penes adesset aliud Templum , tamen 
fatalis haec rerum vicissitudo, lugubre et lachrymarum prae-
bebat multis spectaculum : praeprimis illis, qui penes quoti-
dianas preces et sacrificia , aut singularibus muniis initiati, aut 
]>rimis misericordiae divinae Sacramentis in hoc loco imbuti 
sumus. —Turris , quae, etiam instar propugnaculi circumcirea 
vallis et aggeribus munita, quondam Turcarum recepfcaculum 
fui t , qui tamen ibi sub Leopoldo I. Rege circa annum 1661. 
crudelem stragem ab Hungaris, Duce Paulo Comité P á l f f y et 
Cristophoro Buchaim perpessi sunt ; turris inquam , quae ad 
aeternitatem structa esse videtur, novis moliminibus pul-
chrior reddenda, et novis aedificiis ad proportionem , et sym-
metriam excolenda, salva relicta fuit. Plura de loco Vaál, eius-
que Turri, apud Caesareum Historiographum Joannem Bapt. 
Comazzi, de rebus gestis Leopoldi I. scribentem, Histor. L. 
I I I . , item in Archivo Eppali AVeszprimiensi, et II. Cttuum 
Comaromiensis et Albensis. — Traditio est apud incolas vallen-
ses, praesertim Colonos oppidi Vaál, adhuc vivaci memoria 
custodita : Puellam quamdam Turcicam speciosae formae vir-
ginem, dum socii fatali rabie de turri se se praecipites deiiee-
ren t , ab Hungaris militibus, extensis palliis, a funesto lapsu 
exceptam, et liberatam esse. Quae dein uni suorum liberato-
rum e gratitudine nupta, suscepit cath. Religionem, et mater 
celeberrimae inter vallenses Familiae Pongratzianae mater 
exstitit. Catharinae nomen in Baptismo obtinuit ; cumque 
pulso Turca, thesauros suorum detexisset, suam posteritatem 
in non mediocri statu prosperitatis collocavit. Caeterum 
morti proxima, dicitur assumtam Christi Religionem detestari 
coepisse, imo etiam sine sancta, ac coelesti dispositione mi-
grasse ad aeternitatem. Durae cervicis mulier, ferocis naturae 
progeniem reliquit; cuius surculus, dum inter caeteros ho-
mines una, aut altera vice semet duriorem et asperiorem ex-
hibuit, titulo : Török fa j ta , vel Török Kata fija, vel Török 
Kata fajzata, a popularibus notatus est. Scommatis huius 
etiam ego testis sum, quod non semel progenitis Marczin-
kaonum coram me tributum est ; hi enim ex eadem parente 
recta linea descendisse feruntur. Saltushic huius Turcicaepu-
ellae ad ilud tempus refertur, quo Historiographus Comazzi 
stragem Turcarum in valle nostra factam fuisse narravit, nem-
pe anno Christi 1661-0." Közli Völgyi 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jun. 25-dikén. A főmagasságu bibornok-herczeg 

és esztergomi érsek, S c i t o v s z k y Ker. János ur ő eminentiá-
j a , országunk prímása, f junius 22-dikén kibocsátott köriratá-
ban hathatós szavakkal liivja föl a főmegyebeli papságot az 
egyházi állam javára kiirt kölcsönbeni részvétre. Mit sem ké-
telkedünk a magas főpásztori szózat örvendetes sikerén ; mi-
után eléggé nem csak tudott-, de érzettnek is hiszszük azon 
igazságot, hogy Romát, és a pápai tekintélyt, az egyházál-
lammal a sz.-szék függetlenségét védve, minden jó katholikus 
pap saját lé té t , és papi hivatalának biztositékát védi. Ha va-
laha, most és jelen esetben tekinthetjük parancsolatnak az ur 
Jézus ama szavait: „Benefacite, et mutuum date, nihil inde 
sperantes" (Luk. 6, 35.) ; nem a nagy kamat-, és anyagi ha-
szonra, hanem egyedül arra számitva, mikép a catholicismus 
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központja közerővel föntartassék. A részletes egyházak az 
anyaegyház segitségére legtisztább lélekkel siethetnek ; utá-
nozva sz. Pál apostoli buzgalmát, ki az akkori középpont, Je-
rusalem, számára valamennyi tartományokban gyűjtött, s mig 
maga szükséget szenvedett, örömmel vitte föl az anyaegy-
házba, melly lelkileg mindnyáját szülte, a liókegyházak dus ado-
mányát: „gratiam, quae, ministratur a nobis ad Domini glóriám" 
(II. Kor. 8, 19.). Ezt illetőleg elve volt : „Hoc autem dico, qui 
parce seminat, parce et metet" (u. o. 9, 6.). A körirat ekkép 
szól : „Venerabiii Clero Archi-Dioecesis Nostrae Strigonien-
sis Salutem in Domino et paternam Benedictionem ! Pericula 
quae Statum Pontilicium, inter abnormes modernas rerum 
in Italia convulsiones, circumdant, prout et damna quae idem 
vel adusque ab iniquissimis hostibus suis, perpeti debuit, 
omnibus Nobis nota sunt. Tristia haec adiuncta, necessitatem 
Sanctissimo Patri imposuerunt, ut status sui vires armatas 
augere contendat; iamve etiam ex omnibus christianis Nationi-
bus confluunt Voluntarii, sub signis Papalibus pro Patrimo-
nio Sancti Pet r i , libertate Sedis Apostolicae, recto rerum 
ordine, et iustitia dimicaturi. Quo auctae taliter Status Pon-
tificii expensae publicae perstringi possint, Sua Sanctitas mu-
tuum 10. millionum Scutatorum, 20. milliones in val. austr. 
efficientium, aperuit , subscriptionesque pro eodem mutuo 
non tantum intra ditiones suas, sed et extra has colligi di-
sposuit. Terminus subscriptionum durât usque 15-am affuturi 
mensis Julii diem. Possunt autem subscribi Summae 100., 
500., et 1000. Francs , (unum Franc á 54. xris val. austr. 
computando) et concernentibus quinque percentuale inter-

, usurium ferent , quovis semestri in argento exsolvendum. 
Maiorem itaque in modum provoco Vestram, in Sanctam Se-
dem Apostolicam, pietatem, ut quibus id e Vobis pecuniariae 
vires admiserint, in praedicto mutuo partem capere velitis. 
Licebit ad finem liunc fundationales quoque, nec non Ec-
clesiarum pecunias, in quantum elocabiles praesto essent, 
convertere. Relationem de effectu huius meae provocationis 
una cum subscribendis summis, e quovis Districtu via re-
spectivi Officii VADiaconalis , saltern u s q u e 20-am J u l i i 
a. c. c e r t o operiturus sum. Strigonii, die 22. Junii 1860." 

K Ü R T H (Komárom megye), jun. 24-én. Ma, az ország 
ünnepén, midőn az országos tiszteletnek örvendő magyar 
p r í m á s neve ünnepét tartja, Kürth volt olly szerencsés, fő-
pásztorát szemtül-szembe láthatni és áldhatni; hol a főma-
gasságu bibornok a sz. bérmálás szentségét kiszolgáltatván, 
nyolczszázat haladó, környékbeli keresztényt a hitben megerő-
siteni, s kegyes atyai megjelenésével a nép hitéletére fölötte 
jótékonyan hatni méltóztatott. A fölmelegült nép a kegyes 
főpásztort tőle telő legnagyobb ünnepélylyel fogadta : diadal-
kapuk emeltettek, bandérium alakíttatott, minden ház fel volt 
lobogózva, minden lélek fel volt villanyozva, mindenki talpon 
volt ; s mind együtt áldottuk ő t , ki övéit annyira szereti ; ki 
nem kiméli magát, s uton-utfélen hinti az üdvösség igéjét. Kell, 
hogy a jó mag kikeljen, és üdvös gyümölcsöket hozzon O 
eminentiája a nagyszámú vendégek és hivek áldásai közt apos-
toli út já t Udvardnak vette: hogy a befejezésökhez siető nagy 
kálváriái munkálatokat szemre véve, a sept. 16-ára kitűzött 
fölszentelési ünnepély részleteit elrendelhesse. Kisérje az Isten 
ő eminentiáját, hogy babérjai hervadhatlanok legyenek mind 
örökké ! 

PÉCS, sz. Alajos napján. A milly aggályt szerzett vá-
rosunkban és az egész megyében ő méltóságának, megyés-
püspökünknek betegsége : épen olly örömmel szemléltük sze-
retett atyánkat hivatalos sz. működésében e napokban. Mi-
után ugyanis 15 évek hosszú során át nem tartatott a váro-
sunk kebelében levő plébániákban látogatás, ő méltósága 
négy napon át v i s i t a t i o c a n o n i c á t tar tot t ; melly jó 
sikernek örvendett : pótoltatván ez által a rég érzett hiányok. 
Es igy ő méltósága mint pécsi püspök bevégezte az egész me-
gyében valamennyi plébániák látogatását ; részesítvén egyút-
tal mindenütt a híveket a bérmálás szentségében. A sz.-feren-
cziek pécsi kolostora zárta be ezen atyai látogatások fonalát : 
hol is a zárdafőnök köszönetet szavazott ő méltóságának ke-
gyes leereszkedéseért. A kerületi esperes meleg szavakban 
tolmácsolta szivének érzelmeit a fölött, hogy ő méltósága, 
daczára folytonos gyengélkedésének, nehéz körútját szeren-
csésen bevégezte ; mit harsány éljenzés követett. Városunk 
polgármestere pedig a hivek, és a nép részéről esdette le a 
Mindenható áldását főpásztorunk jólléteért. 0 méltósága szo-
kott nyájassággal köszönte meg valamennyinek fáradságát, 
kik ez ügyben közreműködni szíveskedtek. — Megyénkben, 
hol Isten jóvoltából már 10 arany-misés pap van , nem rég 
N y e r s János gyémántos miséjét mutatta be az egek urának: 
melly alkalommal ő maga decantált , és két szónoklatot tar-
tott. ,Ad multos annos' ! — A pécsi reálnövendékek szép éne-
kök által emelik az isteni-szolgálatot. Telsmann József taná-
ruk igen jó példával megy elő, gyakran solo-énekével lepvén 
meg a közönséget. — 

TOLNA, jun. 16-án. (A faddi templom alapkövének leté-
telekor tartott egyházi ünnepély. Vége.) Minthogy pedig min-
dent Istennel kell kezdeni, mondá a szónok, e nagy munkában is 
Isten segélyére van fő szükség. Itt , az Isten szabad ege alatt 
kérjük tehát az ő atyai áldását, és segélyét. Megható imával 
kérte le az isteni áldást az égből az ezen uj templomot buzgó-
ságból és Isten iránti szeretetből fólépiteni óhajtó faddi kath. 
népre, valamint az ezen ügyet hőn felkaroló, és istápoló köz-
birtokosságra, a szent vállalatnak nagy segitőj é re , nagys. 
Kelemen József úrra, a pécsi káptalan nagy-prépostjára, ki e 
faluban születvén, szülőföldj e iránti kegyeletből e czélra már 
négy ezer frtot ajándékozott ; tovább az ez ügyet gondosan 
vezető Bocsor Antal faddi plébánosra ; végre az egész magyar 
hazára: hogy ennek sz. védasszonya, a Bold. Szűz, a faddi 
magyar népet is vegye pártfogásába, miszerint esedezése ál-
tal ez ügy kivitelében mennyei áldással kisértessék. Ezek után 
az alapkő megszenteltetett, és az egyházi szertartás szerint 
letétetett. Mielőtt azonban befalaztatott volna, azon okmány, 
melly örök emlékül az alapkőbe helyeztetett , latin, és ma-
gyar nyelven szerkesztve felolvastatott ; melly is igy hangzik : 
„Anno Domini 1860. Ecclesiam Dei unice Salvificam innume-
ras inter bellorum , et indifferentismi machinationes Sapien-
tissime gubernante Pio nono P. M. Monarchiam Austriacam, 
eique incorporatum Regnum Hungáriáé gloriosissime regente 
Francisco Josepho Primo Imperatore Austriae et Rege Hun-
gáriáé Apostolico : dum in Regno hoc Mariano Sedem Pri-
matialem Eminentissimus S. R. E. Cardinalis Joannes Bapt. 
Scitovszky de Nagy-Kér Archieppus Strigoniensis teueret, 
dum Dioecesim Quinque-Ecclesiensem Georgius Girk, episco-
pus Q.-Ecclesiensis sapientissime gubernaret; fidelis populi 
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Faddensis Spirituálém curam Antonius Bocsor Parochus Fad-
densis gereret; dum hoc in pago ante annos septuaginta natus, 
magnus aediflcationis ecclesiae faddensis benefactor Josephus 
Kelemen Praepositus Major Cath. Eccl. Q.-Ecclesiensis existe-
ret; Praeside comitatus Ludovico Nagy, C. R. consiliario, Iudice 
Districtuali Francisco Schvoy; ludice pagi Fadd Joanne Or-
goványi existentibus : aedificari coepit praesens, in locum an-
tiquae ad ripam Danubii sitae, pro capiendis 3,238 fidelibus 
admodum angustae, et voracitate temporum destructae eccle-
siae, sub directione Joannis Vagner architecti Pestiensis stylo 
gothico ; cuius quidem ecclesiae, ut ei omne, quod felix, faustum 
fortunatumque es t , a coeli et terrae Domino obveniat. lapis 
fundamentális iuxta ritum S. Romanae ecclesiae benedictus, 
atque per Reverendissimum D. Josephum Pécsy Praepositum 
S. Huberti de Grrába, V.-Adiaconum Districtus Szegzard, Pa-
rochum Tolnensem, cruce aurea meritorum cum corona deco-
rum depositus est, eique praesens documentum per plurimos 
Solennitati huic tam e compossessoribus dominii Fadd , quam 
iurisdictionis officialibus, quam e populo praesentibus sub-
scriptum, insertum est die 13-a Junii, S. Antonio de Padua 
divo, et sigillo Ecclesiae Faddensis ad SS.Trinitatem usuali mu-
nitum, anno 1860." Melly okmány különféle pénznemüekkel 
együtt egy üveg, és ez egy bádog edénybe betétetvén, és jól 
lepecsételtetvén, a prépost ur által az alapkövek közé befa-
laztatott ; mire a menet a templomba visszatért. Kitörülhe-
tetlen betűkkel leend ez ünnepély, melly magasztossága által 
megható volt , a faddi hivek keblébe bevésve. Következett 
erre egy magyar vendégszeretettel fűszerezett ebéd, a köz-
tiszteletben álló, s névnapját ünneplő helybeli plébános urnái; 
melly alatt sok szép, és lelkes elköszöntések mondattak : az e 
nagy ügyet kezdő, vezető, s arra áldozó jótevőkre áldást 
kivánva. y N. 

ERDÉLY-i hitélet. Midőn az egész világ zajong, és az 
országok soknemü változásnak néznek eléje; midőn az ural-
kodó eszmék harczai olly nagyon fölizgatják a kedélyeket, 
hogy a nyugtalankodás csaknem átalánossá lesz : midőn a po-
koli ármány, sz. Péter öröksége ellen tör, és a polgári képzelt 
szabadság kivívásának ürügye alatt, a kath. anyaszentegyház 
megrövidítését veszi czélba ; midőn Krisztus helytartójának 
napjai megkeserittetnek, és a hűtlenség, erőszak, pártütés, 
büszkén hordja fejét : akkor vajmi jól esik a hivő kebelnek, 
ha a szent hit iránti ragaszkodásnak még itt-ott valódi jeleit 
látja, s örvendetes nyilvánulását szemlélheti. Illy vigasztaló 
nyilvánulatnak szemtanuja lehetett az, ki Erdélynek apostoli 
buzgalmu főpásztorát kisérheté a mult hó 19-én megkezdett, 
és jelenhó 6-án bevégzett püspöki kőrútjában. Hogy az erdé-
lyi katholikusoknak, kik mintegy kétszázharmincz ezeren, a 
harmadfél milliót megközelitő népesség, és más vallásfeleke-
zetüek közt szétszórva laknak, hitök erős : következtethetni 
nem csak azon, nem kényszerítés, hanem őszinte szivesség, és 
gyermeki ragaszkodás szülte ünnepélyes fogadtatásból, mely-
lyel a hivek lielyenkint vetélkedve szokták megtisztelni a kö-
rükbe érkező főpásztort; hanem azon nagy sokaságból is, 
melly a püspöki kezek által kiosztott bérmálás szentségéhez 
járulni szokott. Tartsa is meg az Ur Isten a híveket e lelkese-

désben ! Mivel ha az erdélyi sok szegény hivő keblében a hit-
érzet meggyengül, akkor ez osztály annál szerencsétlenebb 
leend, minél sokkal hátrább állunk anyagi tekintetben más 
országoknál. Ez állítás valódisága felől könnyen meggyőződ-
hetünk, ha Erdélynek történelmét lapozgatván, olvasunk ama 
sokszerü viszályokról, mellyek e kis hazát időnkint vagy fe-
nyegették, vagy megrázták, és mellyek a népet mindig nyo-
morba ejtették. Illy körülmények közt csak a vallás szent ér-
zete nyújtott némi vigaszt az elkeseredetteknek. Nem akarok 
vérző sebeket érinteni, s azon kérdéssel előállani: valljon az 
évtized előtt lezajlott vihar által megkárosultaknak nem 
egyedül a vallás lett-e vigasztalójok ? Örvendhet tehát min-
den emberbarát annak, ha a vallásos érzet jelenségei bizonyo-
sak. A példás ájtatosságnak szép jelét lehetett látni Nagy-
Szebenben. Pünkösd előtti vasárnapon az Orsolya-szüzek dí-
szes templomában, a bérmálás szentségét osztotta ki a kegyes 
főpásztor : melly alkalommal két zárdaszüz is ünnepélyes fo-
gadalmat tett. Megható volt a jelenet a nagy népsokaságra: 
de szintolly megható volt ama szent beszéd is, mellyben a 
szószékre föllépett apostoli férfi, gyönyörű alkalmazással fej-
tegeté a zárdai engedelmesség, tisztaság és szegénység ma-
gasztosságát. —• Mult hó 22-én Somogyon fiókmegyebeli hí-
veit látogatta meg a nmélt. főpásztor : a hol nem csak a bér-
málás szentségében részesítette az illetőket, hanem hordozható 
oltárokat is szentelt, és a magasztos szertartásokat fejtegetvén, 
a legiidvösb oktatásokat tartotta a jelenvoltakhoz. Ugyanazon 
nap esti 6 órára Erzsébetvárosra ment, hogy az ottani ájta-
tos nők közt alakult oltár-egyletet ünnepélyesen megnyissa, 
és annak működéseire főpásztori áldását szeretetteljesen ad-
ja. A megnyitó ékes beszédre bő anyagot szolgáltatott azon 
virágfüzér, mellyet az ájtatos nősereg a főpásztor térdeplőjé-
re tet t le bizalommal. A virágszinekrőli magyarázat, és erkölcsi 
oktatás felséges volt. Pünkösdhó 24-én a zetelaki templomot 
szentelte föl nagy ünnepélylyel ; más nap a szentegyházas-
olálifalvi hívekhez magyar nyelven, a szent-kereszt-bányai 
öntődénél működő idegen ajkuakhoz pedig német nyel-
ven hirdette az Isten igéjét ; itt is bérmált. — Pünkösd szom-
batján pedig Csík-Somlyóra bevonult , és a szent ünne-
peket ott töltötte a hitbuzgó székely nép ezrei közt. Pün-
kösd napján a pápaság története-, és szellemi hatalmá-
ról beszélt az ajtatos hívekhez az apostoli utód. Minden 
igaz székelynek szemei könyeket hullattak, midőn az ékes 
beszéd a szent atyának jelenlegi szorult helyezetét tárta a 
tengernyi hallgatók lelke elé. Adja Isten ! hogy a székely 
nemzet ezután is megőrizze szent hitét ; és ha a megkisérte-
tés napjai eljönnének, szintolly elszántan küzdjön a tévtani-
tás ellen, mint három századdal előbb ősei ! Pünkösdhó 30-án 
Ditróban, folyó hó l-jén pedig Csik-Kozmáson működött ő 
nagyméltósága; ez utóbbi helyen harangokat is szentelt. 
Szentháromság vasárnapján, és a következő napon törcsvárí 
hiveit szerencséltette magas látogatásával : itt bérmált, és 
Beke Antal alszerpapot pappá fölszentelte. I t t végződött be 
az idei első főpásztori körutazás. Legyen áldásos a hivek lelki 
épülésére ! 

Felelős szerkesztő , s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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T a r t a l o m : Szellemi fegyverek a világi ügyek meg-
védésében. II. — Osztott és osztatlan állapot. (Vége.) — Ér-
dekes közlemények a vaáli plébániai jegyzőkönyvből. IV. — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból,Olasz-ésFran-
cziaországból. — Irodalom. 

Szellemi fegyverek 
a világi ügyek megvédésében. 

II. 

Valljon anyagit véd-e a pápa? 
Tegyük, hogy e tétel a milly képtelen, annyi-

ra igaz: minő lenne alkalmazása jelen esetben? Va-
lóban ugy van-e, a hogyan beszélik, hogy a pápa 
anyagiért küzd, védve birtokát? — 0 védi a pápasá-
got, a köz- és magán-moralitást, az emberek valódi 
szabadságát: és az őrjöngő nép mégis csak azt ki-
áltja , hogy anyagiakért küzd. Igaz , hogy ama há-
rom szellemi érdek az anyagin alapszik, ámbátor a 
legszellemiebb magában ; valamint a darab vásznon, 
vagy kőszirtben tétetik felfoghatóvá Rafael, vagy 
Canova észbeli szikrája. Ki azonban porrá töri a fa-
ragott követ, elrepesztgeti a vásznat, bizonyára bű-
nösebb annál, ki határkövet vert szét, vagy szétme-
télt egy asztalkendőt. Értsük meg egymást. 

Mindenek előtt alkalmazzuk e logikát másutt, 
és lássuk, milly dőreségek következnek belőle. Hol 
van olly atya, kit valaha okos ember azért korholt 
volna, mert őrizte leányát? Pedig a szüzesség bü-
bája, az ártatlanság, nem a legszellemiebb dolog-e? 
Senki sincs, a ki csudálkoznék a tudóson, ha az be-
zárja könyvtárát : pedig a tudomány nem a köny-
vekben van, hanem a főben. Minthogy tehát a szü-
zességrabló a test után veti ki hálóit, a tudomány a 
főbe könyvek által megyen: ki a külőrizet eszközeit 
használni nem akarja, a dolog lényegét véve, bele-
egyezik , hogy elrabolják a belső, értékes tulajdont. 
Hol jár most már azok esze, kik látva, hogy a pápa 
világra szóló isteni hivatalának megfelelni kívánván, 
védi világi jogait, mellyeket elrabolnak tőle, még 
káromolják is őt, hogy oda nem adja mindenét? 

A különös követelés okát kérdve, legnagyobb 
az, hogy a kapzsiság megfosztá a szent-szék elleneit 

eszök egyenességétől. Legundokabb mégis, és talán 
legfőbb oka is, ama gondatlanság, mellyel a fölüle-
tesség a szent-irásröl beszél. Ők a nélkül, hogy érte-
nék, kihivólag bánnak a Gondviseléssel: azt muto-
gatva, hogy tisztelik. Egy részről, mivel ők fölülete-
sen olvasták Urunk amhz intelmeit, mellyeket a vi-
lágba küldött tanítványainak adott ; arra figyelmez-
tetvén őket, hogy úti-táska, bot, és saru nélkül in-
duljanak ki, mint mellyek az igének hirdetésében 
akadályoznák őket : előkészítik a tömeget, hogy a 
politikai farizeusok kiáltását, kik elcsipkedve a pápa 
birtokait, őt a halászbárkához küldeni szeretnék, ked-
vezői eg fogadják ; másrészről, nem figyelvén amaz 
ígéretekre, mellyek az egyháznak századokra ter-
jedő életét, és folytonos győzedelmét biztosítják: — 
lefosztják merényökről a rablás jellemét, és azt akar-
ják , hogy a hierarchiai testület bot, táska, és eleség 
nélkül maradva, vesse le magát a templom csúcsá-
ról , s hagyja magát az angyalokra ; kik őt majd az 
egész nyájjal együtt, kézről-kézre adandják, mig 
csak az üdv partját el nem éri. Mondtuk, fölüle-
tesen olvasták a szent-írást: de nem; lehetetlen, 
hogy azt gonosz akarattal ne tették legyen : mert 
különben lehetetlen volna nekik a hierarchiát, és az 
egész kereszténységet átváltoztatni akarni egy állan-
dóság és autonomia nélküli csoporttá, s az Isten folyto-
nos őrzését török fatalismussá: mi által a clerus egészen 
felmentetnék, a kötelességtől, eszélyesen ténykedni az 
egyházban. Ha azok, kik ekképenolvássák a sz.-irást, 
elolvasnák azt egészen , és elmélkednének fölötte , s 
a különféle helyeket egybevetvén, a csalhatatlan 
vezér után indulnának : meggyőződhetnének róla, 
mikép az egyháznak ugyan biznia kell Istenben, és 
miután mindent teljesített is, haszontalannak tartania 
magát: mindazonáltal először csakugyan plántálnia 
kell, és öntöznie, s mindazt megtennie, mit a termé-
szetes okosság kötelme parancsol *). Átlátnák, hogy 
vannak idők, midőn az Isten szolgája bármilly ve-
szedelembe rohanni köteles, minden egyéb segély 

]) „Cum feceritis omnia, quae praecepta sunt vobis, 
dicite: servi inutiles sumus." (Luk. 17, 10.) „Ego plantavi, 
Apollo rigavit : sed Deus incrementum dédit." (I. Kor. III, 6.) 
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nélkül, mint mellyet a kereszt nyújt, egyedül az 
Istenbeni bizodalommal táplálkozva : mikor azonban 
az élet foglalkozásai között folytatja útját az egy-
ház , az önfentartás mindazon módjait föl kell hasz-
nálnia , mellyeket az isteni gondviselés ezer módon, 
és ezer alakban bocsát rendelkezése alá J). De hogy 
ezeket fölfogjuk, szükséges, miszerint az isteni szán-
dék egész teljessége felől elmélkedjünk. A tér szük 
volta, ezt csak fővonásokban engedi tennünk. 

Ki a hit világával, és nem a mostani idő ratio-
nalismusának szemüvegén nézi a világot, és emelke-
dik az emberi-nem története fölött: lehetetlen, hogy 
észre ne vegye, miszerint e földön két alapelv van 
örök küzdelemben. Mit azonban nem ugy értünk, 
mint Zoroaster, és utána a manichaeusok tanitották: 
hanem hogy a lázongó lélek örökké küzd az ember 
ellen, ki az Istennek titkos ereje által segittetve, 
arra képesül, hogy hatalmas ellenén diadalt arathas-
son. Mi okért Isten nem is akarja rögtün megsemmisí-
teni a rosszat ; jóllehet azt megtehette volna : hanem 
az emberi gyarlóság közege által akarja a gonoszt 
megalázni, legyőzni. Talán akarván ezzel, hogy Luci-
fer gőgjének egyik büntetése, legyőzőjénekgyenge-
ségében álljon. Annyi azonban kétségtelen, hogy az 
embernek legnagy obb dicsőségéül rendelte azt ekkép, 
hogy az saját igyekezetével győzze le ellenét, és ne 
várjon mindent a Mindenhatónak karjától. Bármi le-
gyen oka e körülménynek, szándéka mégis az Isten-
nek az, hogy küzdés legyen az élet. Az ember te-
hát, akár bent, lélekismeretében harczoljon a gonosz 
lélek ellen, akár kint a házi, vagy állami társada-
lomban : mindig elismeri, hogy midőn e küzdelem-
ben az ő véges eszközei elégtelenek, természetfölötti 
módon segit az Isten. Innen származik ama szójárás, 
mellyet a ker. bölcseség minden mestere elfogad: 
,Használj föl minden eszközt: mintha Isten mit sem 
tenne ; s mindent várj Istentől : mintha mi sem hasz-
nálna.' Ez azon kigyó-bölcseség, mellyet az Üdvö-
zítő is ajánlott: megtenni minden lehetőt (,cumfece-
ritis omnia'), s azután mindent Istentől várni (,di-
cite : servi inutiles sumus'). Igy élhetett csak az egy-
ház az igaz hitével. Ezekért az egyház mindent föl-
használ : az eredmény azután emberi műnek látszik; 
mig más részt a ker. alázatosság, melly hozzá a hit 
nyelvén beszél, megfoghatóvá teszi amaz eszközök 
silányságát, mellyeket örök czéljaira felhasznált. Ez 

' ) „Loculos habens, ea quae mittebantur, portabat." 
(Ján. 12, 6.) „Vendentes afferebant pretia eorum, quae ven-
debant, et ponebant ante pedes apostolorum." (Ap. csel. 4, 
34—35.) 

által válik csak lehetővé, hogy a hitetlenek és go-
noszok szabadon rohannak a kárhozatba : mivel ők az 
egyházban a munkálkodásnak csupán emberi részét te-
kintik , s neki iramlanak, és őt leküzdeni remény lik; 
igen, mert nem látják az elrejtőzött Istent, ki meghiu-
sítja szebb czélra érdemes erőfeszítéseiket, és egyhá-
ZÉít j HiZ emberileg gyöngét, győzhetetlenné teszi. 

Ez az Isten szándoka, mellyet a ker. társaság 
csudálatos intézésében érvényesít; s a miket elmond-
tunk, eléggé bizonyítják, milly szentségtörő fatalis-
mus, milly bün lenne az, ha az egyház főpásztorai 
megvetnének minden emberi segélyt, és az isteni 
gondviselésben balgatagul elbizakodnának. Mi ha áll 
átalában a társadalomra nézve, nem lenne-e szintén 
bün, ha a pápa elvetné világi uralmát, s mindazon 
eszközöket, mellyek által az föntartatik? 

Valljon találkozik-e már most ember, kinek he-
lyén van az esze, és be nem látja, hogy az egyház az ő 
függetlenségét és egységét nem védheti meg a világi 
dolgok segédkezése nélkül? De ezekről a kath. irók, 
püspökök, és maga a pápa is annyit irtak, hogy fö-
lösleges azt említenünk. Csak az egyenes lelkeket 
kérdjük : mi lenne az olly pápából, ki csak a franczia 
püspökök hatalmával dicsekedhetnék, kik iratát még 
csak a hírlapokban sem tehették közre, még saját 
megyéjekben sem hirdethették ki ; vagy ha Piémont 
alá kerülne, hol határozatainak terjesztői, börtönnel, 
és pénzbirsággal büntettetnek? 

Ha tehát a pápa világi birtokáért küzd, ez ál-
tal pápai szent kötelességeit védi, s azok teljesithe-
tésének lehetőségét. „Magasztos pásztori hivatala, 
mondja helyesen Parisis (id. helyen, 23. 1.), bár-
mennyire természetfölötti is : befolyásában, és tény-
kedési modorában mégis alá van a föltételeknek 
vetve, mellyeknek az egyház is hódol. Szükségképen 
kell birnia hivatásának világi részével; mert az, ki a 
hatalmat kezeli, nem lehet nem lakója a világ-
nak; nem lehet, hogy ne foglaljon helyet a földön. 
„Már e földöni helyénél fogva szüksége van az olly 
függetlenségre, mellynél fogva szolgálatát, melly 
egyedüli a földön, és melly Istentől közvetlenül ala-
píttatott, kinek ő egyedül felelős, helyesen végezze. 
Már pedig napjainkig, azt tapasztaljuk, hogy ezen 
függetlenség nem tartható fön máskép, mint az által, 
ha fejedelem egyszersmind." 

„Olly pápa, ki nem független, ha mindig lelki-
ismerete szerint cselekedett is, a mi lelkismeretün-
ket még sem nyugtatja meg. Illy állapot sokáig 
tartva, ha nem is tettleg és jogilag, de eredményei-
ben minden esetre elnyomná a pápaságot." 



t i 447 

E szavak is eléggé mutatják, hogy IX. Pius, 
midőn világi uralmáért küzd, nem egyedül világi 
ügyet védelmez. Draxler János. 

Osztott és osztatlan állapot. 
(Vége.) 

Alkalom adatott a mindennemű szűkkeblűség, 
a haszonlesés, meg egyéb anyagi érdek és szeretetlen-
ség lábrakapására, a szellemi kötelékek, a tekin-
tély, és mindent megédesitő kegyeletek megveté-
sével. És kik adnak mind erre alkalmakat? Épen 
azok, kik nem szűnnek meg hirdetni, hogy: ,hiszen 
a pap is csak ember, a pap is csak hus- és csontból 
való' ! De azt nem teszik hozzá : hogy nekik szintúgy 
szükségök van a földi táplálék- és ruházatra, mint 
másoknak. Ime! ha a pap a szellemiek tisztelet-
ben tartását, és eredeti jogait védi, akkor azt kiált-
ják neki : „A pap is csak ember." Ha pedig az anya-
gi ellátást igényli, azt mondják a népnek: „De ugyan 
minek a papnak?" — Innen támadt legújabb időben 
ama világszerte fölkapott szabadelvüség is (a ki a 
pápát becsmérli, az bizonyosan szabadelvű), melly 
szerint az egyház világi fejedelemsége, és földi bir-
toka megrohantatik. — Egynél több példát lehetne föl-
hozni, miszerint tagosítás alkalmával, minden gazda 
részéről csak egy messzelyes föld forgott kér-
désben, a szegény plébánia némi javítására : s egyelőre 
az is magtagadtatott Van rá példa, miszerint az 
iskola, és tanitó ellátása felől levén szó, miután ad-
dig semmiféle ingatlan alappal nem bírtak, legelő-
ször is az izraelita közbirtokos képviselője ajánlott 
meg saját bravourjából egy hold legelőt : mire a még 
két uraság részéről, ez két haszonvehetetlen holddal 
toldaték meg ; a népre hagyatván azok kiszolgáltatása. 
A lakosság pedig, még az izraelita ajándékához mér-
hető arányt sem fogadá el: mert egy talpalatnyi 
földet sem adott. Ugyan illy község hetven éves ta-
nítójának panaszát láttam az illető hatóságnál, kinek 
a máséra tévedt kilencz libáját verték agyon az is-
kola szomszédságában Látszik ebből, hogy sokak-
nak földeikkel együtt sziveik is megoszlottak: azon 
különbséggel mégis, hogy a föld jobb években is-
mét gyümölcsözni fog; mig a sziv, felebaráti szeretet 
nélkül örökké ugar, és meddő lesz. 

Illyen és hasonló, kíméletből elhallgatott eljárá-
sok után, sok helyen aggodalmat gerjeszt az egyéb-
kínt forrón ohajtott tagosítás, mellynek ha az irigy-
ség ördöge féket nem szakitana, napi renden 
kellene lenni. — Nem rég egy mostoha fekvésű árkos, 

völgyes határ szélén, az úrbéri törvényszék által be-
vezetett ügynök ekkép köszöntött be : „No itt még 
Isten sem akarnék lenni!" Később a nép, dicséretére 
legyen mondva, nem győzvén már hallgatni a bor-
zasztó istenkáromlásokat, bizalmatlanságát fejezé ki 
az olly emberek irányában, kik maguknak igen meg-
kívánják adatni a tiszteletet is, dijt is stb., de Isten 
irányában egészen máskép cselekedve, sokat, és na-
gyon káromkodni szeretnek. Különösen a helység 
birája panaszt emelt egy káromkodásra igen hajlan-
dó ifjoncz felfogadása ellen, ki eltanulván, mint a bíró 
mondá, a czifránál czifrább uri káromlásokat, elvég-
re az egész községet bemételyezheti. A viszály azon-
nal meg volt alapítva sa plébános, mint közben-
járó, nyilvánosan az ó-testamentomra utaltatott; föl-
szólalása a XIX. század második felét megbélyegző 
egyéni hátramaradásnak kiáltatván ki. „Még utoljára 
a földet is felekezeti tan szerint kell majd kihasítani, 
és rá írni: ez katholikus, ez ... darab" stb. *). 

Tudjuk, hogy Krisztus urunkat, midőn egy zsi-
dó főpap előtt tanításának nyilvánossága-, szavainak 
igazsága-, szóval a meg nem hamisítható tényekre 
hivatkoznék, egy vakmerő szolga hozzá lépvén, ar-
czul csapá. Lehet-e ennél világosabb képe az otrom-
ba türelmetlenségnek? Czáfolj, ha tudsz: de ne üss; 
ne bántsd az ártatlant. Az álokoskodás kifent aczél: 
de könnyen törik, és csorbul. Napjainkban pedig, fáj-
dalom ! csaknem ez az egyetlen fegyver ; ez az el-
dobott kopja : mellyet az egyháznak föl kell fognia, 
ha magát védelmezni akarja. Álokoskodás mindenütt! 
A jogok legmagasabb kezelőitől (példa rá Olaszor-
szág), le az utolsó földgöröngyig ; a fejedelmi tró-
noktól az utolsó szalmakunyhóig. S ime az egyház-
nak mindenütt meg kell jelennie: mert rendeltetése, 
ha a szükség ugy kívánja, átokká is válni Krisz-
tusért. A tapasztalás eléggé bizonyitja, milly aka-
dálynak tartatik a pap némelly czélok elérésénél.... S 
miért van ez igy ? Mert a mi tanításunk nyilvános ; 
mert mi nem hazudhatunk, de nem is habozhatunk, 
mint a kor szellemével örökké haladó, azaz : örökké 
változó tanítók, kikre az igazság hallása valóságos 
napszúrás. 

*) Eszembe jut itt Webertől a felekezeti distinetio jel-
lemzése. „Wir wollen einfach conílrmirt sein, und den Act 
durchmachen, der uns für immer von der pfarrherrlichen 
Langweile und Unfehlbarkeit erlöst. Danach kannst du noch 
immer deinem Zaune nachgehen, kein Mensch legt dir etwas 
in den Weg. Sei klug, pfeife mit den Mäusen, und heule mit 
den Wollen. So kommt man am leichtesten durch die c o n f e s -
s i o n e l l e K l e m m e . " (,Novelle von einer zarten Mutter.') 
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Meg vagyunk oszolva. Régi kegyeletes viszo-
nyaink ma-holnap a vasvillával őrzött határkőnél 
adják ki lelköket, a keresztény hitet; melly nélkül 
holt minden cselekedet. Nincs tisztelete többé a val-
lásnak ; és a mi valóban csudálatos, mindenütt a be-
csületességet affectálják. Legyen majd egyik meg-
fejtendő kérdésünk: ,Vallásosság nélkül le-
het-e valaki becsületes'? — Miképeziaz ele-
gendő indokot és alapot a becsületességhez? Mi a 
becsület? Mit jelentsen ez: ,Áldott jó ember; de sem 
Istent, sem örök életet nem hisz, nála a természet 
minden, s egyedüli Isten az erő' ! Illyenek-e valljon 
azon emberek, kikről Weber jellemzően mondja, hogy 
bizonyos mérsékleti szabályokkal akarván a kath. 
anyaszentegyház rovására, a legszentebb kötelme-
ket párvonalba állítani, megzavarják és örvénybe szé-
dítik a világot! Ezeknek, meghiszszük, botrányos, 
unalmas minden, a minek forrása az egyház, és en-
nek szelleme. De mi e botrányt az által bizonyosan 
nem fogjuk megszüntetni, ha lemondunk örök és el-
évülhetlen jogainkról, vagy a mi főbb, ha köznyelven 
szólván, a világot nyakunkba akasztjuk: hogy annak 
nem, mint az apostol mondja, „stulti propter Chri-
stum," de más valamiért legyünk bábjátékai. 

Meg kell vallanunk, a világ föld-, és anyag-
kórságban szenved, melly máris rothasztó-lázzá fa-
jult sokaknál. A halál sem késhetik már ott sokáig, 
hol az idegrendszer föl van bomolva. Az anyagi vi-
lágtól lényegesen különböző személyes Isten ta-
gadása, (a kinyilatkoztatás, a hagyományok, a szent-
írás, és az embernek önnön szive ellenére; melly kez-
dettől fogva mindig érezte az Istennek, mint minden 
teremtmény létalapjának szükségét,) nem épen most 
kezdi ugyan pusztítani az erkölcsi világot : de a szel-
lemi, s anyagi lét közötti összefüggés lerontása, sze-
rencsétlen korszakunk tudományos (!) színezetű vív-
mányai, és szomorú elsőségei közé tartozik '). Ki fog 

' ) Halljuk csak, miket mond egy némethoni hires bar-
mász, hogy Schoppenhauer ideális minden-istenségét háttér-
be szoritsa : „Stirbt der Körper, so hat damit auch die Seele 
ein vollständiges Ende. Die N a t u r f o r s c h u n g kennt kei-
ne individuelle Fortdauer der Seele nach dem Tode des Lei-
bes. Der freie Wille existirt nicht ; somit gibt es keine Ver-
antwortlichkeit und Zurechnungsfähigkeit, wie sie uns die 
Moral, die Strafrechtspflege des Staates, und weis Gott wer 
noch aufbürden wollen. Wir sind in keinem Augenblicke Her-
ren über uns selbst (!), über unsere Vernunft, über unsere 
geistigen Kräfte, so wenig wir Herren sind über unsere N i e-
r e n , welche absondern, was sie nach unabänderlichen Re-
geln können, oder nicht können." (Vogt.) Kár volna örökös 
sirszaguszavait leforditani. Egyrészt boldog, aki nem érti. In-

az illy gondolkozású embereknek határt mérni? Ta-
lán az isteni kinyilatkoztatás, vagy a józan ész ? Oh 
nem: csak a sirásó. Itt nekik megszűnik, megsza-
kad minden közlekedés, minden remény. Ők felosz-
lanak, hogy többé ne egyesüljenek. Mi nem irigyel-
jük nekik ez anyagistenitő tudományos előnyöket, 
hanem szívesen megosztjuk egymás között Isten 
adományait, hogy igazi örökségünk osztatlan ál-
lapotban maradjon. S. 

É r d e k e s k ö z l e m é n y e k 
a vaáli plébániai jegyzőkönyvből. 

IV. 
,,M o n u m e m e n t u m P i e t a t i s . (Novae Campanae 

in vet. Turri Eccles. Vallensis.) Vineam suam , quam per Fi-
lium suum in terra , suo Sancto Spiritu Pater coelestis plan-
tavit , multiplici, atque multiformi nutrit et propagat, custo-
dit et conservât operatione, et gratia, Quia in mundo hoc 
physico, atque adspectabili es t , et in terra , ac inter homines 
constituta : media et instrumenta, quibus illius salutem procu-
rât, physica etiam atque adspectabilia, terrena item, atque hu-
mana esse oportet. Ex horum ordine, et concinna dispositione, 
ex horum recto usu Liturgiáé sacrae, atque caerimoniarum 
christianarum systema consurgit. In hoc, non contemnendum 
locum occupant Templa, seu Scholae sanctae , atque gymna-

kább hadd válaszoljon neki helyettünk valamit a föltámadás 
ékes nyelvén Nicolas : „Valóban mindennek okát követelni, a 
legbiztosabb eszköz, hogy mindent le lehessen rombolni. Csak-
hogy ez azután legkevésbbé volna ám b ö l c s é s z e ti e s z -
k ö z : mert ugyan micsoda bölcsészet az, melly azzal kezdi, 
hogy lelkünket minden tehetségeitől megfosztván, s igy azt 
megbénítván, csupán egy közlönyt hagy neki meg, az okos-
kodást? Valljon nem kell-e minden jóravaló bölcsészetnek ter-
mészetünkkel összehangzásban lenni, s ezt önmaga által ja-
víttatni ? S valljon nem természetünkben alapuló igazság-e, 
tehetségeink kölcsönös összeliangzása: hogy azok egymást gyá-
molitsák, hogy kölcsönösen ellenőrködjenek, s végre lelkünk 
elemi egyszerűségében olvadjanak össze ? Valljon e tehetsé-
gek nem egyformán vannak-e kitéve a csalódásnak, és nem tö-
kélyesbithetők-e valamennyien ? Avagy nem az-e legbiztosabb 
eszköz teljes tévedésbe hozásukra ha azokat egymástól elvá-
lasztjuk ?" Ne menjünk olly messze, mondá már Rousseau is 
egy nyugodtabb órában : mig korunk bölcsészete tagadja a szel-
lemek létét, egyszerre föllép Bercley, s azt állítja, „hogy a tes-
tek nem léteznek !" Vegyétek el a b e l é r z e t e t , s rövid idő 
múlva a földön nyoma sem lesz az igazságnak. Mindnyájan a 
legképtelenebb vélemények játékszereivé aljasulnánk, és pe-
dig azon mértékben, a mint e vélemények hirdetői nagyobb, 
vagy kisebb elmetehetség- és ügyességgel birnának ; végre 
azon szomorú állapotra jutnánk, mellyben eszünk miatt pirul-
nunk kellene , s nem sokára azt sem tudnók, mit higyünk, s 
miként gondolkozzunk? (Rousseau, Lettre a M. 1793.) Utol-
jára azt is meg fogjuk érni, hogy Voltaire-t, s Rousseau-t bá-
torságosan idézhetjük a náluk sokkal gonoszabb uj materia-
listák megczáfolására. Istenem ! milly devalvatio ! 
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sia religiosa, in quibus animae ad beatam immortalitatem 
educantur; non contemnendum locum occupant c a m p a n a e , 
quibus animi hominum ad sanctas, et aeternae Sapientiae Scho-
las , atque ad gymnasticam religiosam gravi, et quasi coele-
sti voce ex alto invitantur. Postquam in valle, et grege cath. 
Parochiae vallensis christiana muniücentia piissimorum Pa-
tronorum Templum omnino nobile, atque amoenum erectum 
es t , deerant adhuc campanae, quae gravi, sed dulci sonitu 
circumfusam plebem ad loca sancta, atque ad disciplinam 
coelestem convocarent. Veteres illae in veteri Turri, ipsa ve-
tustate , aut incauto usu adeo iam destructae fuerunt , ut 
amisso meliore, et sanctiore sono amplius illis, quibus desti-
natae fuerunt llnibus, deservire non possent. Convertit se 
Ecclesia liliali pietate, et liducia ad maternum cor et gra-
tiam, ad maternam Excellentissimae Patronae, Annae Vi-
duae Urményianae, natae de Komjáthy, stellatae Crucis 
Dominae pietatem et clementiam. Magna haec Anima, diu 
se rogari passa non est : sed ultro et libenter curam, et 
sumtus fundendarum campanarum, quae adiunctis Ecclesiae 
vallensis accomodatiores essent, obtulit. Apud civem pestien-
sem, et fundendarum campanarum magistrum celebratissi-
mum, Henricum Éberhárd in mille et septuaginta florenis ar-
genti conventio facta est , ut très campanae ea proportione 
funderentur , qua tam harmonico concentui, quam loci cir-
cumstantiis, et annunciandae divinae gloriae quam maxime 
foret consultum. Illustriss. D. Maximilianus de Urmény, S. 
C. et Reg. Apost. Maiestatis Camerarius, et Consiliarius, Ex-
cellentissimae Patronae maximus natu Illius, atque Dr. Ste-
phanus Horváth Bibliothaecpe Széchényian. Regnicolaris Cu-
stos, et in Universitate reg. Diplomatum Professor, atque 
Historiographus Hungáriáé celeberrimus, qua Amicus, et re-
rum Inclyt. Familiae Director benevolentissimus plurimum 
egerunt, ut sanctum istud Ecclesiae vallensis negotium op-
timo, quo posset, modo, et e voto omnium cederet. Quorum 
gratiosa et laboriosa sollicitudine factum etiam es t , ut très 
campanae, pro Ecclesia vallensi per Excellentiss. Patronam 
liberalissime demandatae, per eumdem memoratum civem et 
magistrum, Pestini die septima mensis Április, anni millesimi 
octingentesimi vicesimi septimi felicissimo successu etiam fu-
sae fuerint. Iuxta gratiosam Excellentiss. Patronae volunta-
tem, prima et maxima campana honoribus Dolorosae Matris 
Virginis, secunda autem Sancti et primi Hungáriáé Regis 
Stephani, tertia denique S. Josephi Sponsi B. M. V. destinata 
fuit; quare singulae singulis horum coelestium Evergetum 
imaginibus parte una, altera autem parte insignibus Fami-
liarum Ürményianae et Komjáthyanae eleganter exornatae 
fuerunt. Inscriptionibus patrio, et hungarico idiomate omnes 
idem Dominus et Amicus Stephanus Horváth donavit; quae 
uti menti Sanctae Romanae Ecclesiae , atque intentioni reli-
giosissimae Patronae corresponderent, typograpliicis, et pro-
minentibus litteris haec verba continent, infra insignia Incly-
tar. Familiarum pluribus seriebus eleganter comprehensa; 
maxima campana quidem : „A mindenható Isten dicsőségére, 
és a fájdalmas Boldog-Asszony tiszteletére. Főméitóságu Ür-
ményi Ürményi Anna, született Komjáthy asszony, csillag-
keresztes dáma, és status ministerné, ő excellentiája, Vaál 
mezővárosa templomának. Öntötte Éberhárd Henrik. Pesten 
1827. Nyomok 942 */2 fontot." Media campana autem : ]„ A 

mindenható Isten dicsőségére, és szent István király tiszte-
letére" stb. „N. 531 Yí fontot" *)• Minor denique campana: 
„A mindenható Isten dicsőségére, és szent József tisztele-
tére" stb. „N. 300 fontot." Pondus, quod his inscriptionibus 
adnotatum existit , de sola campana, sine corculo oscillante, 
sine corona ferramentis adnexa dicitur. H a s , quamprimum 
paratae fuerant , campanas, ut ritu Sanctae Romanae Eccle-
siae ad usus religiosos publica, et légitima auctoritate designa-
rentur, Strigonium transmisit piissimae Patronae sollicitudo  
Primum ad intentionem religiosam concentum hae campanae, 
ad emolumentum, et solatium Excellentiss. Patronae edide-
runt, dum nempe illa Pestino, ubi hyemem transigere solebat, 
hoc anno prima vice rus peteret , et ad vallem nostram com-
pareret. Nunciis enim per vias obviam collocatis, quamprimum 
optimam Dominam territórium vallense iam ingressam esse 
innotuit, primo maxima , deinde secunda, postmodum etiam 
tertia , ac tandem minima quoque campana pulsatum, atque 
compulsatum est , convocatique üdeles ; ut piissimae Matro-
nae, atque universae eiusdem Familiae, quique eidem interno, 
aut externo nexu propius coniunguntur, seu vivi, seu iam mor-
tui , communibus votis, et coniuncta pietate cum Pastore suo, 
qui Sacrificium olferebat, et preces e corde omnium desum-
tas etiam patria lingva praeorabat, omnigenam prosperitatem, 
et remunerationem coelestem precarentur, et deprecarentur. 
Nulla hanc diem ex pectore Fidelium vallensium obliteratura 
est oblivio ; qua nempe amoenissimo , et sanctissimo pulcher-
rimarum campanarum sonitu, quasi voce Dei Patris de Coelo 
suos consolantis, et invitantis , omnium praesentium, etiam 
alienae Confessionis hominum Corda emolliebantur, et tener-
rimis sensibus vellebantur , et convellebantur : oculi vero flu-
mina lachrymarum effundebant. Hic certc verum fuit illud 
Poëtae : „Est quaedam flere voluptas !" Ipsa Excellentiss. Do-
mina et Pat rona, et tota Inclyta Domus ad capiendam bene-
dicentis populi, ad exorandam Dei e Sacramento largientis 
benedictionem, ad Templum venerunt. Frons , oculi, os , vul-
tusque omnis omnium etiam tacite loquebatur : ,Retribuere 
dignare Domine omnibus nobis benefacientibus propter No-
men tuum vitam aeternam.' Synchronismus diei huius, seu 
2-a Junii : Leo XII. P. M. in Sede Petri Romae. Franciscus I. 
Rex Hung. Apost. Imp. Austriae. Josephus Palatinus Regni, 
Archi-Dux Aust. Alexander Princeps a Rudna Primas Regni 
A.-Eppus Strig. Antonius e Comitibus Cziráky, Cttus Albensis 
supremus Comes. Paulus Szucsics, electus Eppus Alba-Rega-
lensis. Paulus Simonyi Praepositus Maior Albensis, Gener. 
Vicarius. Michaël Schiller, V. A. D. Vallensis, Paroch. Acsa-
ensis. Ludovicus Szüts, Iudex Nobil. in Processu Bicskensi. 
Emericus Farkas Parochus in valle, et oppido Vaál. Joannes 
Meres Coop. Vallensis Presb. secul. Josephus Fligl Capella-
nus Aulicus et cooperator alter. Franciscus Füster Incl. Do-
minii Spanns et Oeconomus. Franciscus Hemmer Opp. Vaál 
Iuratus Nótárius. Franciscus Buváry opp. Iudex. Franciscus 
Tillmann Scholae Magister. Franciscus Horváth. Iuratus opp. 
Magistratus et Syndicus Ecclesiae. Ioannes Gáspáry Aedi-
tuus Ecclesiae, et Pulsator campanarum. Laus Deo!" 

Közli Völgyi. 

' ) Folyó évi május 28-kán , Pünkösd más napján délutáni ha-
rangozáskor elrepedt, és ennek következtében ujra-öntetését várja . 



EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi jun. 14-én kel t legfelsőbb e lha-

tározásánál fogva , az esztergomi érseki megyében iskolai felügyelővé 
nemes-ujfalusi B u b 1 a Káro ly t , ot tani kanonokot méltóztatot t l egke-
gyelmesebben kinevezni. ( W . Z ) 

PEST, jun. 27-én. Az anyaszentegyház szorongatott fe-
je, IX. Pius pápa szentséges atyánk iránti bánatos részvétök je-
leül, az esztergomi érseki megyében, szám szerint mintegy 
50,000-en irták alá a hódolatteljes nyilatkozatot; mellynek 
kegyelmes főpásztorunk, főmagass. S e i t o v s z k y Ker.-Já-
nos bibornok-érsek ő eminentiája, következő, szintolly ékes, 
mint érzékeny szavakban adott a fölséges üldözötthez méltó 
kinyomatot : 

„Beatissime Pater ! Viae Sion lugent , Sacerdotes eius 
et omnis populus gemunt, virgines eius squallorem induunt, 
et ipsa opressa est amaritudine, quia manum suam misit ho-
stis ad omnia desiderabilia eius. Non est natio, neque popu-
lus , qui catholico nomine gloriatur, qui doloris acerbitatem 
adllictione paterni cordis Beatitudinis Vestrae provocatam iam 
sermone, iam cordialibus litteris ad beatorum pedum scabel-
lum explicare intermitteret; imo illorum quoque, qui foris 
sunt, non pauci in communionem communis doloris et moero-
ris venire nihil haesitant. Inimicus homo quidem non dormit, 
imo nullis parcit laboribus, quo molimina sua in subversionem 
petrae apostolicae, et cum hac in eversionem religionis et 
virtutis directa speciosis titulis obumbraret ; sed ignotos dun-
taxat fallit, notis autem est derisui. Non obstantibus, quae 
nec apud nos desunt, huiusmodi machinationibus, maxima 
pars subiecti eurae meae spirituali iidelis populi Beatitudini 
Vestrae inconcussa Ilde et tenerrimo venerationis ac dileeti-
onis sensu adhaeret , de doloribus paterni cordis sincere par-
ticipai , nec desinit exorare Patrem Misericordiarum et Deum 
totius consolationis, ut vires inimicorum Beatitudinis Vestrae 
conterere, imo corda illorum convertere dignetur : quo sic 
Ecclesia sua tranquilla devotione laetetur. Capitula vero et 
Clerus Dioecesanus eo intimius Beatitudini Vestrae adhaeret, 
eo amplius de communi luctu participai, quo plura a Beatitu-
dine Vestra benignitatis documenta percepit. Utriusque Cleri 
et populi simul pietatem testentur subscriptiones nominum 
reverenter adclusae, quas benigno conspectui Beatitudinis Ve-
strae iis cum demississimis precibus sistere sustineo, ut Apo-
stolicasua benedictione in fide, et catholicinominis gloriam fa-
ctis contestandi zelo eosdem munire dignetur ; in hacbeata spe 
una cum Clero et populo in osculo beatorum pedum ima cum 
submissione emorior. Strigonii, in vigilia S. Joannis Bapt. 1860. 
Sanctitatis Vestrae obedientissimus ac devotissimus filius et 
creatura J o a n n e s Card. S e i t o v s z k y , Archi-Episcopus 
Strigoniensis." 

PEST, jun. 28-án. Az előbbi számunkban közlött főpász-
tori körlevél szavainak, mellyekkel a főmagasságu bibornok-
érsek és herczeg-primás, S e i t o v s z k y Ker. János ur ő emi-
nentiája, a pápai kölcsönben lehető legbuzgóbb részvétre hiv 
föl, mi sem adhat nagyobb súlyt, mint az a felőli tudósitás. 
hogy ő eminentiája maga részéről 30,000 frankot méltóztatott 
aláirni ; melly összeg egy része tüstént útnak is indíttatott a 
bécsi nuncius ő excellentiájához. Isten áldása legyen a szent 
czélra illy nagylelküleg nyújtott összegeken, s ragadjon a ma-
gasztos példa minél többeket annak utánozására. 

OLASZORSZAGr. A sardiniai királyság-, és abba jogta-
lanul bekeblezett tartományokból, mindennapi thema gyanánt, 
a kath. clerus elleni ,törvényes' (!) eljárás felől szóló szo-
morú tudósitások érkeznek. Monsign. Ratta, a bolognai érseki 
helyettes ellen jun. 21-én vétetett föl a pör; és az államügy-
véd 3','2 évnyi fogság-, és 2500 líra pénzbirságra szóló bün-
tetést indítványozott ellene, azért, mivel az elrablott pápai ál-
lamrészek bekebleztetése fölött nem akart örömet tanusitni, s 
képmutató hálálkodást színlelni olly tény miatt , mellyért az 
egyház fe je , s Bologna törvényes uralkodója, magát a tény 
okozóját is kizárta az egyház kebeléből. Ratta illy szellemű 
,Te Deum'-okra nem adhatván a megyéjebeli papságnak en-
gedelmet , hithüsége miatt szenved. A forlii hatóság Barbiani 
atyát és gymnasiumi tanár t , szintilly oknál fogva bebörtönöz-
vén , egy évi fogság-, és 200 lir. pénzbirságra Ítélte. Toscaná-
ban egy eapucinus szerzetes csak azért Ítéltetett 15 napi fog-
ságra, mivel egyházi beszédében a pápa világi hatalmáról 
kedvezőleg nyilatkozott. A piemonti parlament Toscana ré-
szére is megszavazta a gyönyörű ,törvény'-t, mellynek erejé-
nél fogva „két évi fogság-, és 2000 franknyi pénzbirsággal 
fenyittetik minden olly pap , ki helytelenül" (,indebitamente'I 
milly tág értelmezés-, tulajdonképen önkényes elmagyarázásra 
alkalmat adó kifejezés !) „megtagad valamelly hivatalos fog-
lalkozást , mellyre fölliivatik." fllyesminek talán egy európai 
törvénykönyv sem mutathatja föl pá r j á t : veszi észre az ,Oest. 
Volksfr.' romai levelezője. „Tizenkét eskíitt (gyógyszerész, 
czipész, szabó, akármilly valdóit, és uj-protestanst sem véve 
ki), fog ítélni róla, valljon helyén volt-e a feloldozás-, vagy 
Oltári-szentség kiszolgáltatásának megtagadása. A kamra, sőt 
maguk a ministerek is megismerték, sőt ki is mondták, hogy 
e törvény igazságtalan : de azt szükségesnek találták" (Krisz-
tus urunkat is szükséges volt halálra Ítélni : „Nos legem liabe-
mus, et secundum legem d e b e t mori", kiálták a törvénytudók); 
„s a kamra 164 szóval, 184 közül, megszavazta ! A p a p s á g ellen 
fegyverre vala szükség; most már megvan : és én nem csudál-
koznám rajta, ha azt az elfogott püspökök és áldozárok ellen is 
alkalmaznák ; jóllehet később hirdettetett ki. A bolognai áta-
lános-lielyettes-, mons. Rattára jun. 25-én mondatik ki az íté-
let : bűne abban áll, hogy a bekebleztetési, meg statuto-ünne-
pélyen, a ,Te Deum' tartását megtiltotta, vagyis inkább el-
hunyt főpásztora, Viale-Prelä rendeletéhez hü maradt. A cle-
rus magaviselete, Istennek hála ! méltóságos és szilárd : poli-
tikai ügyekbe nem avatkozik" (csakhogy a pápaság elleneinek 
az is politikába avatkozás, ha egy pap az anyaszentegyház fe-
jének évezredes jogait védi, s a ,ne lopj', isteni parancsolatot 
irányában is érvényesnek tart ja . . . Példa rá a toscanai hitszó-
nok elitéltetése) : „hogy pedig a mostani kormány ellen össze-
esküdnék, azt csak a gonoszok, vagy elvakultak hihetik. De 
természetesen, ha valaki templomába lép, és lélekismeretén 
akar erőszakot tenni, az istentelen követelést határozottan 
elutasitja; készebb levén bármit szenvedni inkább, hogy sem 
a legszentebben elkövetett meggyaláztatásba gyáván bele-
egyeznék. Különben ha a zsidók Bécsben készülnek, s a régi 
ellenség ellen régi hadviselésöket megújítják *), a piemonti, 
bolognai s livornoi zsidók még gonoszabbat is tesznek. Számuk 

e ) Az ,Oesterr. Volksfr . ' u g y a n e z e n , 148-ik számában u j a b b 
adatot hoz fel a Kuranda-féle ,Ost-D.-Post '-ból, a kath. intézetek, neve-
zetesen szerzetesek elleni gyalázkodásra . 
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ugyan csekély (mintegy 48,000 egész Olaszhonban); de gaz-
dagok, mozgékonyak, ügyesek, és mindenütt munkásak, hol 
valamelly uralkodót elűzni, vagy az egyháznak kárt kell okozni." 

— 0 szentsége megkoronáztatásának évnapját, jun. 21-
dikét, a romai nép a sz. atya iránti legbensőbb ragaszkodásnak 
örömjelei közt ünnepelte meg. 

FRANCZIAORSZÁG. A franczia kormány a sz.-szék 
irányában olly nagy concessiora szánta magát el, hogy még a 
pápai kölcsönt is megengedte végre kihirdettetni ! (Az olasz 
forradalom- és felforgatási elveknek, igaz, még nagyobbak té-
tettek.) A ,N. Preuss. Zeit.' párisi levelezője jun. 22-ikéről irja: 
„A romai kölcsönrei aláirás megengedtetett Francziaország-
ban : a legitimista lapok ma sorra közlik a bankárok neveit, 
kik aláírásokat elfogadnak. Hogy meddig fog e barátság Ro-
mával tartani, más kérdés ; mellyre akkor fog felelet adatni, 
midőn Garibaldi Nápolyban lesz : akkor talán a neki adott telj-
hatalom" (melly most, levelező szerint, csak Nápalyra terjed 
ki,) „az egyházi államra is ki fog terjesztetni." A kormány, da-
czára a Romából érkezett ellenmondásnak, Marét vannesi 
püspökké lett kineveztetését megerősítette, s őt hivatalába 
bevezette (praeconisálás nélkül ?). 

IRODALOM. 
,PALAESTINA, quam in usum auditorum suorum strictim 

descripsit Josephus S a - M a s s a , in Seminario Archi-Epi-
scopali Strigoniensi Studii Biblici U. F. Professor P. O., 
Prosynodalis Examinator. Strigonii, I860.' N. 8-r. 129 1. 
Ära, füzve: 50 kr a. é. 

A főmagasságu bibornok-érsek-, és országunk herczeg-
primásának ajánlott jelen munka t. szerzője, tanítványainak 
alkalmas kézi-könyvet akart adni, melly őket a leirás fáradsá-
gától fölmentve, a Szent-földnek olly ismeretére vezetné, mi-
nő a sz. iratok kellő megértéséhez szükséges, de elegendő is. 
Azért mellőzve az inkább jelen , mint régi viszonyokra vilá-
gosságot hintő , s csupán ujságvágyat kielégitő utazási leírá-
sokat , főleg azon kutfőkhez tartotta magát , mellyekből a sz. 
földet ollyannak tanuljuk ismerni, minő az Krisztus urunk 
idejében, és ama korszakban vol t , mellybe az ó-szövetségi 
könyvek tartoznak. Mindamellett Raumer, Robinson, Allioli 
stb. munkái szinte, sőt kiválólag fölhasználtattak az emiitett 
czélra. ,,Quum nihil aliud mihi propositum fuerit," mond sz., 
„quam ut S. voluminum studiosorum industriae aliquid auxilii 
adtulisse dicerer, omnem hanc elucubrationem ad s. literas 
exegi ; parum omnino eurans, quae alii de statu terrae S. vel 
antiquiore, vel recentiore memoriae prodiderunt." Szerző a 
tartomány leirásában, annak nemzetségek szerinti felosztását 
követi : mi által kettős czélt ér el, a nagyobb világosságot tud-
nillik, és könnyebb tájékozást egy részről, más részről pe-
dig a sz. könyvek tartalmávali szorosabb öszhangzást. A 
nyomás igen tiszta ; s a tanulóknak a könnyebb áttekintést az 
által is könnyítő, hogy az idézetek és rövid tartalom oldal-
jegyzetekben olvashatók (ámbátor az egyes szakaszokat jobban 
megkülönböztető hézagok, és a fölosztási közbeigtatott főczi-
mek szinte kívánatosak leendettek e czélnak még tökélete-
sebb elérésére). Sajtóhibák nem ugyan nagy számmal, de még-
is maradtak a könyvben : mellyek közé tartoznak az olly idé-

zetek is, minő péld. 16. L „Aulus Gellius. Noct. Vatie", „Noct. 
Atticae" helyett ; vagy 97.1. „Jos. Flav. De BelL J u d L. 3. 
c. 18.," e helyett : „cap. 10. n. 8." stb. De ezek nem zavarják meg 
ama nem közönséges élvezetet, mellyel az igen szép nyelven 
i r t , s a közbeszőtt történeti vonatkozások által még érdeke-
sebbé tett munkát, nem csak tanuló-, de a sz. könyvek tar-
talma fölött elmélkedni szerető bármelly olvasónak is fárad-
sága jutalmaztatik, ki e tartalomdus leírást átfutja. Mi pedig 
a számos helyeket illeti, mellyekre nézve a hitetlenek által 
tétetni szokott, vagy maguktól támadt nehézségeket alapo-
san megoldja: az illy felvilágosításokból származott haszon a 
legnagyobb vallási nyereménynek tekinthető, mellyel a sz. 
dolgok körüli sajnos tudatlanság szintúgy , valamint az ezen 
alapuló liitlenség fogyasztása van a legiidvösebb sikerrei ki-
látással munkába véve. Illy helyek nevezetesen : Lótnak só-
bálványnyá változott feleségéről, 15. 1., a nap és hold meg-
állása felől Josue szavára, 27.1., Jericho falainak leomlásá-
ról, 31. 1, Sámuel megjelenéséről az endori bűbájos asszony 
hívására, 75. 1., stb. Az egész munka a tárgy iránt viseltető 
amaz előszeretettel van irva, melly a tanulás vágyat legjobban 
éleszti a tanítványban, s megmagyarázza a kívánságot, ezen, 
olly örökké nevezetes helyeket nem csak könyvből ismerni, 
hanem élő szemekkel is látni : szerzővel együtt osztozva azon 
hiedelemben, hogy ez utóbbitól csak ,egy időre vagyunk el-
tiltva' (1. 1.). 

Imént hagyta el a sajtót a ,CSALÁDI LAPOK' II. kö-
tetének 4-dik, és az e kötetet befejező füzete, következő tarta-
lommal : ,A romai katakombák eredetéről.—Perpetua. (Verse-
zet). — A kath. nőélet fönségéről. IV. V. — Salesi sz. Ferencz, 
genfi herczeg-püspök életrajza. (X. Fejezet.) — Az admirál 
leánya. (Vége.) — A házasság korunkban. (Mutatványul P. 
Felix párisi hitszónok beszédeiből.).' 

K e g y e s a d o m á n y o k : 

A sz. István király tiszteletére emeltetendö oltárra Pesten : 
Sükösdről, nt. K e l e m e n István plébános ur . . 75 kr a. é. 

A ,Religio' szerkesztőségéhez az imént lefolyt félév-
ben, kegyes adományok czime alatt, k ö z v e t l e n ü l befolyt 
(s nem csupán tudomás végett közzé tett) összegekről követ-
kező kimutatást adjuk : 
Pápa ő szentsége számára, fiúi adományul bejöt t : 209 darab 

cs. arany, 1 db kettős arany, 1 pápai arany, 1 husz-fran-
kos ar., 1 tiz-frankos ar., 1 öt-frankos ar., 25 % régi tallér 
(kétforintos). 4 db régi egy-forintos, 262 darab régi húszas, 
1 db tizes, 3 orosz rubel, 1 frank ezüstb., l21 /2 f r t austr. ért. 
ezüstben; 15 romai scudi ezüstben; és 1,241 f r t 80 kr a. é. 
bankjegyekben. 

Az amerikai hitterjesztő társulatnak (Leopoldina - intézet-
nek) 35 f r t a, é. 

Afrikai (különösen a közép-afrikai) hitterjesztő - társulat-
nak 35 fr t a. é. 

Keleti keresztények fölsegélésére . . . 20 „ „ „ 
Sz. sir őreinek Jerusalemben . . . . 16 „ „ 5, 
Jézus sz. gyermeksége társulatának . . 617 f r t 75 kr a. e. 
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Lipótvárosi templom építésére Pesten . 17 frt 50 kr a. é. Mindezen összegek rendeltetésűk helyére vagy azonnal 
Az ugyanott sz. István király! tiszteletére emeltetendő ol- elküldettek, mint ez a pápa ő szentsége számára begyült 

tárra (és képre) 28 fr t a. é. adományokkal történt, vagy (részben) a félévi számadások 
Sz. Bonifácz-egylet számára . . . 16 fr t 34 kr a. é. bezárásával indittatnak útnak. 

—œw^^xafo  

^Jfcjí 

A ,RELIGIO' második félévi folyamára ezennel megnyitjuk az előfizetést, alkalmat akarván ezzel 
a megrendelések jókor megtehetésére szolgáltatni : miután fölösleges példányokat nyomatni nem szándéko-
zunk (mint ezt az első félévben , a lap sorsa körüli bizonytalanság és rögtönözés miatt tenni kénytelenit-
tettünk). A katholika hit és egyház iránti hűséget, a vallásos meggyőződésbeni szilárdságot honunkban is 
kemény próbára kitett jelen korszakban, egy olly vállalat pártolására hivni föl az illetők részvétét, minő 
a mienk, szükségtelennek tartjuk. Erről meggyőződni mindenkinek elegendő ideje, s alkalma lehetett. 
Azért csak rövid szóval mondunk forró köszönetet mindazoknak, kik szerény igyekezetünket, a eatholi-
cismus jól félfogott érdekében, akár becses közléseik, akár a lap terjesztése által előmozdítani buzgólkod-
tak. Hogy ezt külön levelekben tehessük, a minden perczet igénybe vevő elfoglaltság lehetetleníti. Bocsá-
natot kérve tehát a sok, különben örömest adandott válasz elmaradásaért, legyen elegendő itt átalánosan 
kimondanunk, hogy valamint minden eddigi közremunkálást hálával vettünk, ugy azt jövőre is illyennel 
fogadandjuk. Csak is ez biztosithatja lapunknak nem csak érdekességét, hanem tarthatja fön ama reményt 
is, hogy a növekedő részvét, a lap terjedelmével együtt, a kiállítására szükséges pénz- és munkaerőt 
is gyarapitandja. 

Az előfizetést minden cs. kir. postahivatalok elfogadják : helyben pedig ezután is a Beimel és 
Kozma-féle nyomda irodájában (Pest, aldunasor, kegyes-rendiek épületében) lehet előfizetni. A dij fél-
évre, postán járatással, 5 frt 25 kr; helyben, házhoz hordatással, 4 frt 90 kr austr. ért. Kik az egész év-
folyamot birni akarják, mig a fönmaradt példányokból telik, az uj-év óta kiadott számokat feleáron (2 frt 
45 krért) megrendelhetik. — A szerkesztőséghez intézett leveleket, a kiadó-szerkesztő czime alatt, és bér-
mentesen kéljük küldetni. Helyben, a fönnevezett nyomdai irodában is bárminő küldeményt át lehet adni. 

Előfizetési hirdetés a „CSALADI LAPOK" III. kötetére. 
Azon elvet követve, hogy az egyszer czélirányosnak ítélt, vagy épen szükségesnek talált dolog-

gal nem illik mindaddig felhagyni, valamig csak a teljes lehetetlenség nem kényszerit az üdvös vállalat 
abbahagyására, folytatom a ,Családi Lapok' megkezdett kiadását: daczára a sokféle akadály- és le-
hangoló körülményeknek, ugyanazon kedv-, és mondhatnám, előszeretettel, mellyel azok kiadását meg-
kezdtem. Csak is ez, nem pedig valamelly anyagi haszon szolgálhat indokul, az eléggé költséges és terhes 
vállalat folytatására. Csupán abban történik változás, hogy a más teendőkkeli elfoglaltság miatt, nem, 
mint eredetileg volt tervezve, bizonyos időhez kötve jelennek meg a füzetek, hanem a mint ezek kiállítá-
sát a körülmények engedik, kisebb-nagyobb időközökben. Az ollykori hosszabb elmaradás kellemetlen le-
het a t. olvasóra nézve: de talán (szabadjon a kitűzött czél hasznosságának tudatában ezt hinnem) sziveseb-
ben vár mégis a bizonyosan megjelenendő folytatásra, mint venné azt, ha e lapokkal, a ,Religio' szer-
kesztése miatt, egészen fölhagynék. 

Ezennel megujitjuk tehát az előfizetést a ,Családi Lapok' III-ik kötetére: melly, mint az ed-
digiek, szinte 4 füzetből fog állni. Az egész kötetre 3 frt.- 16 krral a. é. fizethetni előre minden cs. kir. pos-
tahivataloknál, és Pesten, Kozma és Beimel könyvnyomdai irodájában (aldunasoron, a kegyes-rendiek 
épületében). A füzetek, keresztkötés alatt, bérmentesen küldetnek meg a t. előfizetőknek, Budapesten pe-
dig házhoz hordatnak. A már megjelent egyes kötetek, helyben átvéve (a fönebb nevezett nyomda 
irodájában), 2 frt 50 krért a. é. megszerezhetők. — Az előfizetési pénzek a ,Családi Lapok' kiadójának 
czime alatt, a Kozma- és Beimelféle nyomda irodájába intézendők: hol az előfizetés hrlybeliektől is elfo-
gadtatik. A czimek és utolsó posta hibátlan följegyzése kéretvén, minden megrendelt tiz példány után a 
tizenegyediket szívesen megajánljuk. 

Pesten, jun. 24-én ,1860. SOMOGYI KÁROLY, 
a ,Religio' s ,Családi lapok' kiadója. 

Felelős szerkesztő, s kiadó-tulajdonos : Somogyi Károly. 

Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál (Al-Dunasor, kegyesrendiek épületében) Pesten, 1860. 
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