
RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

1 B 5 9 . M Á S O D I K F É L É V . 

SZERKESZTETTE: 

SOMOGVI KÁROLY, 
d e c e m b e r h ó 7 - i k é t ő l k e z d v e , i d e i g l e n e s e n : 

KÁDAS RUDOLF. 

KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. 
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Magyarország- és Romából. — Irodalom. 

U n i o . 

Az egyesítés müve isteni mii. Valódi egység 
nem létezhetik, egyéb Istenben, az egyesitő szeretet 
és igazság örök kútfejében. Minden más egyesítési 
törekvés csak bitorolná az egység nevezetét, s va-
lóban összeesküvés lenne az igazság ellen, az önző 
vágyak és erőszakos elnyomás érdekében. 

Krisztus Jézus, az emberi-nemnek mindattól, a 
mi rossz és vészt hozó, megszabadítója, végetlen ér-
demű fáradalmainak és szenvedéseinek jutalmául azt 
kérte mennyei Atyjától, hogy övéi, s az egész, ál-
tala mégváltott emberi-nem, egygyélegyenek: egy-
gyé n h i t b e l i m e g g y ő z ő d é s b e n , egygyé a testvéri 
szeretetben. „Szent Atyám ! így szólott Jézus a kín-
szenvedése előtt mondott legfölségesebb imádságá-
ban , tartsd meg a te nevedben őket, a kiket nekem 
adtál, hogy egyek legyenek, mint mi Szenteld 
meg őket az igazságban : a te beszéded igazság. Va-
lamint engem elküldtél a világra, ugy én is elkül-
dém őket a világbaj s én magamat fölszentelem éret-
tök, hogy ők is megszenteltessenek az igazságban. 
Azonban nem csak érettök könyörgök: hanem azok-
ért is, a kik az ő tanításuk által hiendenek én ben-
nem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, valamint 
te Atyám ! én bennem, és én te benned ; hogy ők is 
mi bennünk egyek legyenek : miszerint a világ el-
higye, hogy te küldtél engem. En a dicsőséget is, 
mellyet nekem adtál, közlöttem velők: hogy egyek 
legyenek, valamint mi is egyek vagyunk. Én ő ben-
nök, és te én bennem; hogy tökéletesen egygyé le-
gyenek, és a világ megismerje, hogy te küldöttéi 
engem, és szeretted őket, a mint engem is szeret-
tél." (Ján. 17, 11—23.) 

Azért alkotta e g y h á z á t is, az egységnek szó 
és tett általi folytonos, és maradandó képviselőjét, 
őrét és védelmezőjét. Minden pártoskodás , szakadás, 
elválás, ellentéte az isteni szándék- és műnek; olly 

gondolat és érzelmek nyilvánítása, mellyek nem Is-
tentől vannak. Minden illy műre ki van az ítélet 
mondva : s a ki az Ítéletet kimondja rá, maga az e 1-
v á 11 fél. Mert az ur Jézus által szerzett egységtőli 
különválásra soha, és semmi sem hatalmaz föl : mi-
után semmi sincs becsesebb ezen egységnél ; követ-
kezőleg nincsenek, és nem létezhetnek az emberre 
nézve olly javak is, mellyeket a testvéri szeretet 
és hitegység megszakításának árán kellene megvá-
sárolni. 

Az ezen egységet felbontók mit sem hozhatnak 
föl mentségökre : s a megszakított egyetértés bűné-
nek elkövetőjét ismerni akaróra nézve elégséges tudni, 
hogy : ki vált el az egység tartójától, annak képvi-
selője- s központjától? Az elváló fél a szakadár, nem 
pedig az, mellytől egyesek, elejétől fogva, s tud-
valevőleg elváltak. A felelősség őket terheli. A ke-
reszténység története tanúskodik róla, mikép a kath. 
egyház nem vált el a szőllőtőtől (Ján. 15, 4—5.), 
sem az igazság és testvériesség szeretet-tűzhelyétől: 

'ő ben van ma is, és megmaradt az ősi házban. Azok 
költöztek ki belőle, kik megszűntek vele lenni : azok 
szakadtak el, a kik őt elhagyták. Ő, s csak is ő nem 
mondható szakadárnak. 

Telvék a sz. könyvek, apostoli levelek, és egy-
házatyák iratai, az egység föntartására felhívó sze-
retetszózatok- és parancsolatokkal ; valamint az egy-
háztörténet minden lapjai is az arról tanúskodó bizo-
nyitványokkal, hogy a hit- és szeretetegységnek a 
keresztények közti megzavarása, az elszakadás és 
eretnekség, mindig a legnagyobb bűnnek, mert a 
hívőket kötelező legfőbb, és első parancsolat, a sze-
retet alaptörvénye megszegésének tartatott. Az ezen 
nagy vétségtőli mély irtózás magyarázza meg az 
olly sajnos, mert félreértett buzgalomból eredt gyű-
löletet is, melly a kevésbbé szilárd, s a szeretetben 
nem eléggé megerősödött lelkeket, az eretnekségek 
dulongásai közt, és a vallási háborúk gyászos idején 
kisebb-nagyobb mértékben eltölteni szokta. 

A kereszténység jelszava mindenkor ez volt: 
,Egy az Isten, és atya (I. Kor. 8, 6.), kit egy száj-
ja l , sziv- és lélekkel illik dicsőitni (Rom. 15, 6.); 

1 



egy a közbenjáró s tanitó is (Mát. 23, 8—10. Ephes. 
2, 14—18. I. Tim. 2, 5.). Egy törvényhozó (Jak. 4, 
12.)5 egy test és lélek (Rom. 12, 4—5. I. Kor. 8, 6.; 
10, 17.; 12, 13—26. G-al. 3, 28.); egy hit és kereszt-
ség.' Egy, és legfőbb kötelesség: ,Szorgosan meg-
őrizni a lélekbeni egységet, a békés szeretetben, egy 
test- és lélekben ; mint hivatva is vagyunk azonegy 
hivatás reménységében. Egy Ur, egy hit , egy ke-
resztség. Egy az Istene s Atyja mindeneknek, ki 
mindnyája fölött, és mindenek által, és mindeni-
künkben van.' (Ephes. 4, 3 — 6.) „Kérlek pedig tite-
ket atyámfiai ! a mi Urunk Krisztus Jézus neve ál-
tal , hogy mindnyájan azonegyet mondjátok, és ne 
legyenek köztetek szakadások ; hanem legyetek 
mindnyájan tökéletesek azonegy érzelem-, és véle-
ményben." (I. Kor. 1, 10.) Ez az ur Jézus, ez az 
apostolok, ez valamennyi sz. atyák tanítása. 

Azért, ki az egyesités müvén dolgozik, isteni 
munkát folytat; s továbbépít a hit- és szeretetben 
egyesült emberiség boldogságának hajlékán. Vajha 
minél számosabbak volnának a munkások, kik az 
üdv épületének emelésére, nem pedig lerontására 
szánják föl erejeket, s minden tehetségöket. A tör-
ténet részrehajlatlan tanú: tőle csak okulást várhat-
ni , nem pedig hizelgő részvétet. Azért az arra hi-
vatkozás ne ingerültséget idézzen elő, hanem a he-
lyezet veszélyessége felől győzzön meg. Ha kit e 
visszaemlékezéseknél a história kétségbe vonhatlan 
bizonyitványai nyomnak, annak nem más, hanem 
csak az ellen lehet méltó s igazságos panasza, hogy 
az egykor élt ősök közt találkozhattak rövidlátó 
szerencsétlenek ; kik a pártérdek és szenvedély taná-
csaira hallgatván, olly visszavonás tüzét engedték 
pusztító lángokba kitörni, melly kezdetben könnyen 
eloltható lévén, századok óta idegeníti el egymástól 
azokat, kiknek a ker. hit boldogító reményére egy-
aránt meghívó isteni Mester szerető karjai közt, 
mint testvéreknek kellene találkozniok, és az áldá-
sos müveknek egyesült erőveli szaporításával, saját 
boldogságuk előmozdításán munkálni : mig most az 
egyedüli viszony, mellyben élnek, mellyet kis ko-
ruktól fogva ismernek, melly köztök t e t t l e g lé-
tezik j habár elvileg egyik rész jobbjai által sem he-
lyeseltetnek, az ellenszenvet és gyűlöletet tápláló, 
kölcsönös vádakat emelő harczi állapot, időnkinti 
rövid fegyvernyugvásfíal ; mellyet ekkor is nem a 
valódi kibékülés perczei édesitnek, hanem a folyto-
nos bizodalmatlanság és féltékenység tesz barátság-
talanná. A m u l t a történeté: de a j e l e n az ebben 
élőké ; kik ha nem tehetik is meg-nem-történtté azt, 

a mit mások miveltek, megelőzhetik azon sok rossz-
nak bekövetkezését, melly még történhetik, s mit 
még utódaik is egymás kárára tehetnek. Nem orvo-
solhatják a bajt , mellyet Isten a maga végetlen böl-
cseségében támadni, s kitörni engedett : de segíthet-
nek a hibákon, mellyeket ekkép kimutatott, érezhe-
tőkké tett, s mindenek okulására szolgáló például, a 
világot oktató történet lapjaira néha véres betűkkel 
is följegyzett. 

Egy illy jó szándékú, s istenes törekvés jeléül 
nézzük azon könyvet is, melly a fönebbi czim alatt 
nem rég hagyta el a sajtót J) ; s miután a ft. hittani 
kar helyeslő véleményével láta világot, csupán is-
mertetésre szorulhat, nem pedig ajánlásra : mit az 
által vélünk legjobban elérni, ha belőle mutatványai 
egyes szakaszokat, közlendünk. 

I. 
„Az Istennek ellenmondó szellem kiirtása min-

denek előtt föltételezi, hogy a különböző hitfeleke-
zetek az ég által kijelölt egyetlen hitforráshoz, az 
isteni tekintélyen nyugvó kath. egyházhoz visszave-
zettessenek. Mert ha egyszer a felekezetesség emléke 
elhamvadna, ha az összes kereszténység nem az em-
beri önkény által ellenkező irányban mutogatott, 
hanem a csalhatatlan Isten által nyitott, és 1800 éven 
át megszilárditott forrásból meritendi szent hitének 
igazságait : akkor a ker. közszellemet olly tekintély 
fogja vértezni, melly előtt szégyenleni fogja magát 
a tagadás szelleme, s czégérét többé kiakasztani nem 
meri ; más részt pedig a változhatlan hitigazságok 
alapján működő kath. egyház anyai gondjai is aka-
dálytalanul hathatnak a hitélet elevenitésére, fejlesz-
tésére, s az emberiség mulandó és örök boldogsá-
gának tiszta erkölcsök általi biztosítására. 

A ker. felekezetek közt legéberebb anyai gon-
dokkal halmozza el a kath. egyházat a szakadár gö-
rög egyház, nein csak azért, mivel ezt legcsekélyebb 
akadályok, legkevesebb téveszmék tartják vissza az 
egyesüléstől, hanem azért is, mert a jelenlegi ker. 
felekezetek közt a nem-egyesült görög egyháztüzte 
föl először a lázadás zászlóját, melly azután a meg-
ingatott isteni tekintély alapján másokat is fölbáto-
rított Krisztus testének szétdarabolására, a menny-
ből hozott egyetlen hit megtámadására, és a hitegy-
ség magasztos eszméjének lealázására. 

]) ,Unio, vagyis a hit és történelem szava, a nem-egye-
sült görögöknek a romai kath. anyaszentegyházzali egye-
sülésére.' (Kapható Pesten, a Szent-István-Társulat ügynöki 
hivatalában.) 
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Azért a romai kath. egyház minden kedvezőbb 
világmozzanatot, melly a nem-egyesült görögökkeli 
egyesülés mennyei diadalára némi reménysugárt lát-
szik nyújtani, anyai örömmel megragad. 

A nem rég lefolyt néhány év váratlan esemé-
nyei, és a szakadást gyámolító, sőt föntartó hatal-
mas trónról jelenleg kormányzó szelíd fejedelem ne-
mesebb szelleme , szebb jövőt látszanak ígérni a gö-
rög nem-egyesült egyháznak, melly az atyáskodóbb 
kormány alatt fejledező szabadabb gondolatforga-
lom által majdan öntudatra ébredhet, hogy saját le-
tartóztatását; sőt lealáztatását fölismerhesse. És ha 
egyszer ez öntudat életnek örvend , a merev tespe-
dés által okozott sülyedés gyászos eredményeiből is 
önkényt fogja a romai kath. egyházzali egyesülés 
(olly szép jövővel kecsegtető) nagy gondolatát elő-
készíteni. 

A fölül érintett kedvező körülmények intő szó-
zatát először is Pitzipios-ßey J. Gr., a párisi keleti 
ker. társulat alapitója ragadta meg; ki az 1853-ik 
évi october 12-én kibocsátott társulati terv alapköve 
gyanánt 1855-ben adta ki a ,L'eglise orientale' czi-
mü, átalános rokonszenvvel találkozó munkát, melly 
a török birodalomban tengődő szakadár egyház szá-
nandó sorsát meglepő adatokkal ecseteli. 

Utána P. J. Gragarin herczeg, s jézus-társasági 
tag, 1856-ik évi junius 29-én szinte Párisban adott 
k i , ,La Russie sera-t-elle Catholique' czim alatt egy 
másik jeles munkát; melly azon kérdésre : ,EI fogja-e 
ismerni Oroszország a pápaságot?' ,igen'-nel válaszol. 
Ugyanezen orosz százmazásu jeles író folyóiratokat 
is indított meg az orosz egyház hittani, s történelmi 
állásának megismertetése végett. 

Az ekként forrongásba hozott, és végeredmé-
nyében különben is világjelentőséggel biró dicső 
eszme további fejlesztése indította a pesti cs.k. egye-
tem kitűnően kath. buzgalmu hittani karát is pálya-
kérdés kitűzésére, mellynek megfejtése teszi a jelen 
munka tárgyát." 

II. 
„Sz. Péter hajója, a pogány császárok irtó ha-

daiban martyrok véréből sarjadzott kath. egyház, el-
végre kifárasztotta üldözőinek vad dühét, s életegére 
a rendületlen kitartás uj reménycsillagot varázsolt, 
mellynek bátorító fénye messze terjedő láthatárt je-
lölt ki az üdvözítő hit szebb jövendőjére. 

Nagy-Constantin volt e csillag a kereszténység 
életegén, s terjedelmes birodalma a láthatár. Hasz-
talan erőködött a földi hatalom az éginek elnyomá-
sában. El kellett érkezni az időnek, melly a bethle-

hemi jászolban született Istenember által elhintett 
mustár-magot terebélyes fává növelje. A kath. egy-
ház viharteljes három első századában, keleten ugy, 
mint nyugoton, legborzasztóbb üldözések közepette 
is bámulatos foglalásokat tett a pogányhitüek tábo-
rában; s már teljes öntudatára emelkedett szerveze-
tes létezésének sz. Péter fejedelmi széke Romában : 
központját képezte ama mindinkább szélesbülő nagy 
körnek, mellyből a mennyből aláhozott szent hit 
egysége, kelet és nyugot millióit testvérekké avatta. 
Az apostolok utódainak, a püspököknek székei már 
diszlettek sokfelé, s habár tőlök az anyagi előnyök-
beni szűkölködés minden fényt megtagadott : a ren-
dithetlen hit mindenható erejétől támogattatva, s is-
teni küldetésök öntudatától vezéreltetve, elég tekin-
télyt tudának szerezni a Szentlélek oltalma alatt hir-
detett csalhatatlan tanoknak. 

De a sziklán épült egyházat még bilincsek kör-
nyezék, szabadsága rabigába volt verve. Le kellett 
a rablánczoknak is hullani, hogy szerető anyai kar-
jait mindazok után kiterjeszthesse, kik még a po-
gányság jármai alatt nyögtek. Föl kellett az egy-
háznak szabadulni, hogy a hit malasztjaival aka-
dálytalanul táplálhassa hiveit, s Isten országának e 
földön olly alakja legyen, melly az örökségül nyúj-
tott mennyei igazságok tárházának hü, s mindenki 
által könnyen fölismerhető kinyomatát tükrözze elő. 

És ime az egyházat fölkaroló nagy császár vi-
láguralma alatt óriási erővel tört elő a hit világa, s 
mint fölkelő nap előtt az éj homálya, ugy foszlottak 
szét a bálványhit fellegei. A 313-ban kihirdetett csá-
szári rendelet romai polgárjoggal ajándékozá meg a 
kereszténységet, és az egyház azonnal kilépett a 
nyilvános életre 

Azonban Constantin , birodalma érdekét veszé-
lyeztetve látta Roma által, hol a senatus hatalmas-
kodása tulcsapongott azon korlátokon, mellyek közt 
maradnia kellett, hogy a roppant birodalom élén ál-
ló fejedelem tekintélye csorbulást ne szenvedjen. Uj 
székvárost keresett tehát , melly egyszersmind szá-
mos országainak kormányozására alkalmas lenne. E 
végre Byzantot szemeié ki , melly a Fekete- és Kö-
zép-tengerek érintkezésének tövében feküdvén, ki-
tűnő előnyöket nyújtott akár a világuralom megala-
pitására, akár tartományainak gyorsabb kormányo-
zására ; de reményt is adott a székvárosnak keresz-
tényekkeli benépesítésére azon szomszéd keleti tar-
tományokból , hol az egyház hívei azelőtt békésebb 
életnek örvendvén, jobban is szaporodtak, a sz. hit 
gyakorlata is elevenebben fejledezhetett. 
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Byzantnak hajdani fényét teljesen elpusztította 
az idő hatalma. Hogy tehát illőleg elfogadhassa, és 
fóntarthassa az odahelyezendő császári korona mél-
tóságát, Roma nagyszerűségét és dicsőségét kellett 
benne másod kiadásban előteremteni; második Ro-
mává kelle azt átalakítani. Ez megtörténvén, N.-Con-
stantin ott állította föl fejedelmi székét. 

A történet lapjai nagyszerű eseményekben tün-
tetik elő, milly roppant jelentőség csatlakozott e 
császári szék áttételéhez. Ki gondolta volna, hogy az 
egyházi szakadás csirája is innen fog egykor kikelni, 
és ugyancsak e császári szék hatalma által a kifejlé-
sig gyámolittatni? 

Az apostolok isteni küldetésök nagy munkáját 
kezdetben kelet vidékein teljesiték, s legtöbben él-
tök végéig állandóul itt maradtak ; kormányozván az 
általuk alapitott egyházközségeket: ellenben mások, 
mint sz. Péter, és Pál nyugot felé költöztek ; a romai 
birodalom központja közelében óhajtván hirdetni az 
evangéliumot. Kelet igen nagy területén a Nagy-Sán-
dor hódításaiból fejledezett politikai átalakulások kö-
vetkeztében a görög nyelv lett diplomatikai közlony-
nyé ; mellyet már az apostolok, és későbbi utódaik áta-
lán mind szertartásaikban, mind kormányozási és érte-
kezleti ügyeikben egyházi nyelvül is elfogadtak. A 
nyugoti egyházak azonban Roma nyelvét választák, 
mint másként nem is lehetett: miután a romai biroda-
lom nyugoti területén alakult egyházközségek latin 
anyanyelvvel birtak. És igy lőn, hogy már kezdettől 
fogva ,görög, és latin egyház' nevezetekkel talál-
kozunk : mennyiben a keleti egyházközségek összege 
görög egyháznak, a nyugoton keletkezetteké latin 
egyháznak neveztetett. De ezen nyelvkülönbségen, 
valamint a nemzeti irány- és miveltségből önkényt 
folyó némi sajátságos szertartásokon kivül, m i n d e n -
b e n megegyezett a két egyház-ág; mellyek a ro-
m a i püspök egyházfejedelemségealatt e g y , és osz-
tatlan egyházat képeztek. Nem is birt még a történet 
tágas mezején egy tudománybuvár sem olly tényt föl-
fedezni, mellyből csak a valószínűség sulyjával is azt 
lehetne kideríteni, hogy a keleti görög és nyugoti la-
tin egyház, akár az apostoli korszakban , akár a ké-
sőbbi századok hosszú során át , valaha két különsza-
kadt, és egymástól elváltán, önállólag létező egyházat 
tüntettek volna elő. Ellenben a sz. hajdan egész tör-
téneti múltja kétségtelenül bizonyítja, miként Krisz-
tus urunk által csak egyetlen egyház alapíttatott, és 
mint illyen, egyetemességi jelleménél fogva, keletre 
és nyugotra egyaránt kiterjeszkedett, a nélkül, hogy 
ugyanazonossága valaki által igen sokáig kétségbe 

vonatott volna. Álljon itt egy nevezetes tény már 
az első század végéről, melly a hit közösségén ki-
vül , az egységet főntartó apostoli fejedelemben he-
lyezett csüggedetlen bizalom, és kötelességszerű ra-
gaszkodás létezéséről is fényes tanúbizonyságot 
nyújt. A keleti egyház területén létező korinthusi 
egyházközségben jelentékeny zavar fejlődvén ki, 
ennek az igaz hit szellemébeni kiegyenlítésére nein 
sz. János apostolhoz, ki akkor még köztök élt, ha-
nem sz. Kelemen (korm. 91—100.) romai püspökhez 
fordultak; ki is a hozzájok intézett levélben, melly 
még most is birtokunkban van, eleven színekkel, 
gyönyörűen rajzolja az igazi keresztény életét. (Ire-
naeus adv. haer. 3. Clemens, ep. I. ad Cor.) 

Ha a keleti egyház különvált, önálló egyház 
lett volna, mi közük volt a romai püspökkel ? Nem-
de közelebb állott hozzájok, saját egyházterületökön, 
az Üdvüzitő által is kitünőleg kedvelt apostol? És 
mégis Romához fordultak : mert tudták, hogy az 
egység központja ott létezik, a sz. Péter által fölkent 
Kelemen püspöki székénél. Ezen öntudat iratta a 
kis-ásiai származású sz. atyával, Irenaeussal (+ 202.) 
is ama jelentékeny, s egészen idevágó vallomást, 
miként a romai egyházzal öszhangzásban kell lenni 
az egész kereszténységnek, ha igazhitüségét be akarja 
bizonyítani. (Irenaeus , üdv. haer. 3.) 

Azonban a byzanti császári szék a keleti s nyu-
goti egyház-ág közé hatalmas ék gyanánt illeszke-
dett; melly természetes sulyjával mindinkább mé-
lyebben behatott a hitegység életét főntartó elemek, 
és kapcsok közé, hogy századok multával a görög 
és latin egyház egymástól mindinkább elidegenedje-
nek, s végre teljesen elszakadjanak. A byzanti csá-
szárok a ,Pontifex maximus' ősi czimhez kötött val-
lásrendezői szerep miatt is, melly romai trónjok 
egyik ékességeül tekintetett, de leginkább a ker. hit 
terjesztésére és támogatására hozott nagyszerű áldo-
zataik-, valamint ker. buzgóságuk öntudatától is ösz-
tönöztetve, föladatuknak tekinték, az egyház ügyei-
nek elintézésébe beavatkozni. E beavatkozás mély-
ségét és terjedelmét kitűnően elősegiték az eretnek 
tanok által fölkeltett félelmes viharok, mellyek 
gyakran egész kelet társadalmi rendszerét és nyu-
galmát sokszorosan megingatták. Innen eredt az egy-
háztörténet lapjain annyiszor feltűnő, s megdöbbentő 
nagy szerep, mellyre a byzanti császárok vállalkoz-
tak : hogy fontos egyházi kérdések eldöntésére csá-
szári hatalmuk egész sulyját tegyék mérlegbe, s egy-
házi zsinatokat alakítsanak magas, bár nem minden-
kor helyes nézeteik és czéljaik érvényesítésére. 
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A hatalmas udvar körül lengő illy szellem egy-
átalán nem nélkülözhette a székváros püspökének 
közremunkálatát. A gyakran szükségessé vált véle-
ményezés, irányadás, okvetlenül bensőséget, bizal-
mat teremtettek az udvarnál a konstantinápolyi püs-
pök számára; ki e szerint ugy szólván természetes 
közbenjárói tisztségre vergődött fel a császár és 
egyéb püspökök között: hogy utóbb kelet és nyű-
göt közt, a császár és pápa közt döntő szerepet sze-
rezhessen magának. Hogy e fontos helyiségből szám-
talan , messzeszövődő viszony keletkezett, s ezekből 
a konstantinápolyi püspökség helyzeti tekintélye 
roppant magasságra emelkedett, mindenki beláthat-
ja. A püspök nézetei, egyesülve a császár hatalmas 
akaratával, irányt teremtettek milliók szivére s el-
méjére : ha csak a végrehajtó hatalom kényszerítő 
eszközeivel nem lett volna kedve valakinek szembe 
szállani, vagy legalább a császár kegyeinek elvesz-
tésében megnyugodni. 

A szintolly fényes , mint hatalmas császári trón 
székvárosának főpapja, a hierarchiai rendben eddig 
még csak egyszerű püspöki rangot birtokolt, és a 
heracleai metropolita joghatósága alá tartozott : hol-
ott kelet több püspöki széke, mint az alexandriai, 
antiochiai és jerusalemi, mivel azokon hajdan az ala-
pító apostolok tündököltek, a keleti püspöki karnak 
mintegy irányt adó, és bizonyos határok közt kor-
mányzó fejeiül, valamint kitűnő előjogok és kivált-
ságok örököseiül tiszteltettek ; sőt az alexandriai szék 
elsőnek tekintetett minden keleti püspöki szék fölött: 
mint ez kiderül N.-Theodosius császárnak 380-ban 
hozott azon törvényéből, melly szerint csak olly ke-
resztényeknek engedtetett meg a templom-birtoklás, 
kik Damasus romai pápával, és Péter alexandriai 
püspökkel hitközösségben lennének. Es igyabyzan t i 
püspökök akár rangra, akár joghatóságra nézve ezen, 
-és több más szék püspökein nagyon is alul állottak. 

De mit az egyház kormányrendszere meg nem 
adhatott Byzant püspökeinek, azt lépésről-lépésre 
csakhamar megszerezte számukra a császári trón 
méltósága és tekintélye. Ugyanis N.-Theodosius csá-
szár 381-ben egyházi zsinatot hirdetett , mellynek 
helyéül Konstantinápolyt tűzte ki E zsinat III. 
canona illy határozatot tartalmaz: ,Konstantinápoly 
püspökének legyen tisztelet-elsőbbsége a romai püs-
pök után, azért, mivel azon város u j Roma.' 

Ezen zsinaton 150 keleti püspök volt jelen ; a pápa, 
és a nyugoti egyház képviselve nem lévén, az elnöklet Timót, 
alexandriai püspöknek adatott. A tiszteletelsőbbség megsza-
vazása után pedig a zsinat alatt választott Nectarius, konstan-
tinápolyi püspök elnökölt 

íme megszületett az embryo, mellybe az önzés 
telhetetlen szelleme később életet lehelt: hogy szá-
zadok viharos eseményei által táplálkozva, egyko-
ron a boldogtalan szakadás anyjává nője ki magát! 
A császári trón kedvéért tehát halomra kellett dön-
tetni az egyház ősrégi rendszerének, melly a romai 
püspök után első és második rangot biztosított az 
apostoli eredet fényétől tündöklő alexandriai s an-
tiochiai püspöki székeknek ! 

E canon ugyan örök időig hatalmas védokul 
szolgáland a romai püspök egyházfejedelmi joga is-
teni eredetének bebizonyítására; mert csak ennek 
biztos öntudata nyújthatott a zsinat atyáinak annyi 
szilárdságot, hogy uj Roma püspökét az egyházi 
rang első fokára nem helyezték: ámde a gőg és hiú-
ság vakitó szelétől elragadott konstantinápolyi püs-
pököknek hatalmas ingerül is szolgálhatott a pápai 
tekintély elleni harcznak alkalmas időben leendő 
megkezdésére, folytatására, és az isteni rendeleten 
nyugvó egyházfejedelmi jog elpörlésére. 

A zsinat a tyá i , jól tudva, hogy a határozatok 
jogereje csak a romai pápa beleegyezéséből folyhat, 
azonnal Damasus pápához terjesztették föl a cano-
nokat; valamint a hitágazatok lényegét magában 
foglaló nicaeai symbolumot, mellyet ekkor értelme-
zéssel bővítettek ; kérvén a szükséges szentesítést : 
mellyet azonban a pápa csak a symbolumra, és az 
eretnekek fölött hozott kárhoztató határozatokra 
mondott ki 5 egyenesen megtagadván beleegyezését 
azon canontól, melly vészt hordó tartalma mellett, 
még a hierarchiai rendet megalapító nicaeai zsinat 
határozatával is ellenkezésbe jött. Épen ez okból a 
konstantinápolyi zsinat csak a hit sz. ügyét illető 
határozataiban nyert egyetemességi jellemet; az em-
lített III. canont ellenben majd nyolcz századon át 
egy pápa sem fogadta el. De a császári tekintély 
védpaizsa alatt könnyen nélkülözték keleten a ro-
mai sz. széktől kért megerősítést, és Konstantiná-
poly püspökei készségesen állottak kelet püspökeinek 
élére. Hogy a nyert t i s z t e l e t b e l i elsőbbséghez 
nem sokára joggyakorlat is csatlakozott, hasonló 
ahhoz, mellyet Alexandria és Antiochia főpapjai bi-
zonyos egyháztartományok püspökei fölött gyako-
roltak , könnyű átlátni " 

A papság neveléséről *). 
A vallás szent hitágazatai mindig ugyanazok, mindig 

változatlanok maradnak ; mert Istentől lévén kinyilatkoztatva, 
változás alá nem is eshetnek. Kül formájok azonban, a mint 

*) Balmes Jakab után. 
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az emberek-, társadalom- s természethezi viszonyukat tekint-
j ü k , különféle. S innen van, hogy az egyház tana a körülmé-
nyek , és időszakok különféleségéhez képest más-más módon 
hirdetteték. E különbség oka kettőben rejlik : állapotában a 
népnek , mellyet oktatni, s tulajdonaiban az ellennek , kivel 
harczolni kellett. Egészen máskép beszéltek az apostolok, és 
közvetlen utódaik, és egészen máskép az éjszak barbárait meg-
térítő missionariusok ; másképen prédikáltak a jesuiták para-
guayi hitujonczaiknak , mint egy Bossuet, Massillon , Bour-
daloue ; s ezek egyikének nyelve sem hasonlít ahhoz, mellyen 
napjainkban Ravignan és Lacordaire szól hozzánk. Ugyanilly 
különbséget veszünk észre az egyház elleneivel való polémiá-
ban is. Feltűnő a különbség sz. Jeromos és sz. Ágoston mun-
kái között, e két egyházatya, s aquinoi sz. Tamás, Bellarmin 
és a középkor tudósai, Bossuet és Bellarmin , a lefolyt és a 
jelen század apologetái között. 

A nemzetekhez más-más nyelvezeten kell szólnunk, az 
értelmi s erkölcsi állapotukban tapasztalt különbség szerint. 
A miben a mivelt emberek semmi nehézséget sem látnak, ab-
ban a barbárok legyőzhetlenre találnak ; s mi a tanultaknak 
könnyű, az a miveletlennek lehetlenné válhatik. Sőt e tekin-
tetben magukat a mivelt népeket is bizonyos, egymástól távol 
álló fokozatokra oszthatjuk ; s az értelmi s erkölcsi kifejlődés 
azon lépcsője szerint, mellyre fölvergődtek , ugyanazon esz-
méket különféle formákban kell velők közlenünk, s más-más 
nyelvezeten szólnunk szivökhez. Avagy nem látjuk-e bebizo-
nyulva ez igazságot csak egyes városokban is ? Nem tapasz-
taljuk-e, hogy azonegy beszéd, melly a válogatott hallgató-
ságnak legjobban megfelel, nagyobb részéhez a népnek egy-
átalán nem illenék ? Ugyanazon kifejezések , mellyek egynek 
visszatetszők, a másiknak kedvesek ; és ugyanazon elbeszélé-
sek, mellyekre ez szinte könyzáport hullat, amazt hidegen 
hagyják, vagy legfölebb is egy gunymosolyt csalnak ajakára. 

S ha ez igy van azonegy város lakóival, kiknek eszméik, 
érzelmeik és szokásaik folytonos érintkezésben, és igy termé-
szetesen egymásra kölcsönös befolyással is vannak : mit mond-
junk akkor hosszú századok által egymástól elválasztott nem-
zedékekről? Kétségkivüli dolog, miszerint ha szelídség- és rá-
beszéléssel akarunk a lelkületekre hatni, ez csak ugy lehet-
séges , ha alkalmazkodunk hozzájok , ha magunkra öltjük jel-
lemöket. Korunk emberével ugy akarni beszélni, mint egy 
középkorival, annyit jelentene, mint teljesen félreismerni, 
vagy épen nem ismerni az emberi természet törvényeit, mint-
egy haszontalan harczba ereszkedni a tények ellen. 

Ugyanazért, ha az igazság védelme forog fön, a melly 
helyen elhelyezkedtek annak ellenei, ugyanott kell nekünk is 
küzdenünk : ha csak nem akarjuk, hogy a sötétség és különcz-
ködés barátinak tartassunk, s e fölött szemünkbe mondhassák, 
miszerint mi nem is vagyunk képesek diadalmasan harczolni, 
egyéb azon egyetlen helyen, mellyet magunk szemelénk ki, 
s akkép rendezénk el , hogy a harcz győzelmét, a győzelem 
dicsőségét részünkre biztosítsuk. Elleneink különféle idők- és 
körülményekhez alkalmazott támadási eszközöket használnak ; 
és pedig nem annyira valamelly előre kidolgozott terv, vagy 
bizonyos rendszer szerint, mint inkább a kor-irány szülte ér-
zület után indulván : olly okoskodásokat hordanak föl legin-
kább, mellyek koruk értelmi állapotával teljesen egyez-
nek. Ezeket tekintetbe vévén, elkerülhetlenül szükséges a 

kath. papságra nézve, annyi ismeretekkel gazdagitni magát, 
hogy korával azonegy lépcsőn álljon ; nehogy különben a té-
vely ügye olly segédeszközökkel birjon, minőkkel nem bir az 
igazságé. A vallás szolgáinak egészen áthatva kell lenniök e 
kötelesség fontosságától. Habár életök tisztasága, s erkölcse-
ik szigora által elválva élnek is a kortól, mindamellett a ma-
guk körötti mozgalmak láttára nem szabad mozdulatlanul ma-
radniok: mélyen szivökbe kell vésniök amaz igazságot, hogy 
az ész fölvilágosodása és a szív egyenessége közt semmi ellen-
mondás sincs ; hogy a tudományosság nem ellene az igazság-
nak; s hogy a papság, századának folyamára függesztheti sze-
meit, a nélkül, hogy megvesztegettetni kellene hagyni magát 
a romlottság-, fájdalom! a haladás ez igen gyakori társától ! 

A férfinak, kinek azon nehéz hivatása vagyon, hogy em-
bertársait a legfontosb igazságokra oktassa, a tudomány egy 
ágában sem szabad járatlannak lennie ; mert valamint kötelez-
tetik élete által minden erények példányképeül feltüntetni 
magát, szintúgy kötelessége az értelmiség kormánypálczáját 
is kezeiben tartani. Valóban, be kell vallani, hogy az istenes 
életmód, s tudományosság, és lelkipásztorkodási hivatal egye-
sitve, valami olly magasztos egészet képeznek, mellynek ha-
tását előbb-utóbb megérzik a leghitetlenebb lelkek is. Figyel-
jünk a világ folyamára : s látandjuk, hogy a hol e három erő 
egyesül, oda fordul a rokonszenv is, oda a hódolat. S még 
azok is , kik vallásellenes előítéletek igája alatt nyögnek, vagy 
hódolnak az olly személynek, vagy legalább tiszteletteljes 
hallgatagságban maradnak. A vandalok ugyan, midőn Hip-
poba bevonultak , megszentségteleniték az épen akkor meg-
halt sz. Ágoston sirját : de midőn a halhatlan Fénelon cam-
brayi püspöki székét elfoglalta, az ellenséges hadak vezérei kö-
telességöknek tekinték, tiszteletben tartani e város környékét. 
(Vege köv.) 

Pásztorkodási tárgyalások. 
I. 

Szatlunárii iegyéből, erdődi kerületből, jun. 18-án. 
Az Ur szőllejébeni tevékenységnek egyik fő rugója , ösztöne, 
a kerületi gyűlések. Bizonyosan ez ok- és czélból rendelék azo-
kat a főpásztorok évenkint többször megtartatni. Megyénkben 
az utaknak őszszel és tavaszszal teljes járhatlansága miatt, a 
gyülésezés már régebben négyről kettőre szállíttatott le : mi-
hez a húsvéti szent gyónás közös és ünnepélyes végzése czél-
jából a harmadik járul ; de ez is a tavaszi, rendesen rossz idő-
járás , és az ez időbeni sürübb halandóság miatt ritkán teljes. 
Mondám , hogy a kerületi gyűlések tartását a tevékeny egy-
házi életnek hatalmas emeltyüjeül szükség tekinteni. Ugyanis 
mellyik, kivált fiatalabb lelkipásztornak nem volna egyben-
másban némi kételye, mellyet eloszlatni, fönakadása , mellyet 
elhárítani s útbaigazítani szükséges ne volna ? Illy helyzetben 
milly jól eshetik a tapasztaltabbak tanácsát hallani, már csak 
azon átalános elvnél fogva is, hogy : ,több szem többet lát.' 
A sikerre nézve pedig, milly sok függ attól, ha legalább egy 
kerület papjai közösen egyeznek meg abban, miként bizonyos 
ügyekben , teszem az iskoláztatás , a húsvéti gyóntatás , az 
egyházi fegyelem föntartásának ügyében stb., a legczélszerübb 
eszközöket felkarolva , egyenlőn fognak intézkedni, haladni ! 
Ki nem tudja , milly nagy ereje van a kölcsönös buzdítás- és 



lelkesitésnek ; s milly jól esik lehangolt állapotban a kölcsönös 
vigasztalás , csüggetegségben a bátorítás ? Mindezek eszköz-
lésére az ugy nevezett papi gyűlések szolgálnak legjobb, leg-
kedvezőbb alkalmul. De ha minden hiányzanék is , a testvéri 
szeretet, mellynek a paptársak közt léteznie, s folyton ápol-
tatnia kell, hangosan oliajtja s követeli az ollykori találkozást, 
személyes közlekedést. 

Ha a kerületi gyülésezéseknek magukra a kerületi pap-
társakra nézve illy áldásos befolyása van : nem tévesztheti 
azok hü vázolata, leirása, az összes magyarhoni clerusra néz-
ve sem üdvös hatását. Azért részemről mit sem óhajtanék in-
kább , mint a ,Religio'-ban ollykor azt is olvashatni, mi törté-
nik egyik, vagy másik egyházi megyének kerületi gyűlésén. A 
tapló szikrát vár , hogy meggyúljon. ,Quid volo, nisi ut ac-
cendatur ?' Azonban fájdalom ! ezekről mélyen hallgat a kró-
nika; mintha a tagokból kihalt volna az élet, vagy az örök-
ifjú egyházban nem volna tárgy, melly figyelmünket érdekel-
hetné. A jó Isten tud ja , mikor olvastam utoljára valamelly 
kerületi g y ű l é s r ő l E n n é l f o g v a föltevém magamban , vala-
hányszor csak valamennyire is közérdekű tárgy kerületi gyű-
lésünkben fölmerülend, azt t. szerkesztő ur becses lapjának 
olvasóival közölni. Úgyde, hogy is ne érdekelnék a testvére-
ket , egymásnak , és a közanyának, az egyháznak , különben 
bármilly csekélyeknek látszó ügyei ? Czélom tehát a szathmár-
megyei erdődi kerület f. hó 6-án tartatott tanácskozmányának 
tárgyait rövid vázlatban érinteni. Való ugyan, mikép tanács-
kozmányunk több tárgyai egyedül az iskolára vonatkoznak : 
ámde mi érdekli az iskolát, mi egyúttal az egyházat is ne ér-
dekelné ! A tanoda az egyház faiskolája. E téren többet tehet5 

és nagyobb eredménynyel működhetik a lelkipásztor, egy-
szersmind örökös iskolaigazgató, mint a lelkipásztorkodás bár-
mellyik ágában. A gyenge vessző könnyen hajlítható még ; de 
a vén törzs vajmi nehezen idomítható. Sem ezen, sem a másik 
életben soha meg nem bocsátható bün volna tehát , az egyház 
eme kisded veteményes és csemete-kertjének elhanyagolása. 
Ugyan minő építkezés is lehetne az, mellyhez az alap vagy 
rosszul van letéve, vagy épen hiányzik ? Már pedig a tapasz-
talás mutatja, miszerint nem olly időket élünk , hogy egyhá-
zunk reményeit, a kisdedeket, egyedül a tanitók vezetésére, 
s ápolására bizhatnók. Nem azon szellem , azon benső hitbuz-
góság lelkesíti napjainkban tanítóink mindnyáját (tisztelet, be-
csület a kivételeknek), hogy nyugodtan, ölhetett kezek-
kel engedhetnék magunkat a bizodalomnak által. Sokak-
ban a kellő képesség és szükséges vallásismeret is hiány-
zik. Illy körülmények közt ki csudálhatná , ha minden , az 
egyház és emberiség jövőjét szivén viselő egyháznagy és lel-
kipásztor az iskola felé irányozza tekintetét, ide pontosítja 
össze minden igyekezetét és szorgalmát? Tagadhatatlan , mi-
szerint a vallástalanság, hitközönyösség leginkább tudatlan-
ságból , az ész és sziv parlagon hagyatottságából, a vallásos 
nevelés és oktatás hiányából származik ; ez pedig az iskolá-
nak nagy részben elhanyagolt állapota felől tesz bizonyságot. 
De térjünk át a tanácskozmány tárgyaira. 

Legelsőben is ft. L a z a János kerületi esperes-elnök 
ur által inditványoztaték, miszerint emléke a legkegyesebb 

') Épen a mint ezt irom, kapom a ,Religio' 47-ik számát, a To-
rök-Koppányban tartatott kerületi korona leírásával. 

főpásztori látogatásnak, mellyben kerületünk imént részesül-
ni szerencsés vala, jegyzőkönyvbe igtattassék *) ; egyszer-
smind fiúi hálaköszönet nyilvánittassék mélt. H a a s Mihály 
püspök urunknak azon atyai gondoskodásaért és fáradhatat-
lan buzgalmáért, mellynél fogva kerületünknek minden egyes 
plébániáit és fiók-egyházait valódi apostolként megjárni, a 
hivőket a bérmálás szentsége által a hitben megerősiteni, Is-
ten igéjével önszemélyében táplálni, az iskolákat mindenütt 
több ízben is nem csak megszemlélni, s azok állásáról, meg a 
tanonezok előmenetéről tudomást szerezni, hanem azokban 
a gyermekeket és tanítókat egyaránt, oktatni s vezetni, s ek-
kép a papi buzgóság-, és ujabb taninódszer szerinti eljárás-
nak fáklyáját nekünk meggyújtani méltóztatott. Egyszersmind 
azon ünnepélyes Ígéretet tevé a gyűlés, miszerint ő méltósá-
gának ebbeli magasztos példáját és elveit követni, a szerint 
cselekedni s haladni legszentebb föladatának tartandja. 2-or : 
Az évi, s félévi hivatalos jelentésekre, s rovatos kimutatások-
ra nézve, miután némelly rovatok az ujabb körülményekhez 
képest már elavultak, mások pedig némelly plébániák jegy-
zőkönyvében talán föl nem találhatók volnának, abbeli alázatos 
kérelmével járul a gyűlés ő méltósága elé : méltóztatnék az 
egyházi jegyzőkönyvekben szétszórt összes rovatmintákat, a 
martius óta nyomtatásban megjelenő egyházmegyei lapban , a 
kerületi, illetőleg megyei papsággal közölni ; hivatkozással az 
azoknak megfelelő rendeletekre, s egyszersmind minden je-
lentésnek véghatáridejét meghatározva; hogy ekkép a je-
lentések annál szigorúbb pontossággal teljesíttethessenek. 
3-or : Ama főpásztori körrendelet következtében, melly meg-
hagyja, miszerint a m. cs. k. kassai helytartósági osztálynak 
ama vállalatát, mellynél fogva a kormánykerüle ttopographiai 
és statistikai leírását kiadandó , az ide tartozó adatok gondos 
összegyűjtése által elősegitenők, melly adatok egyszersmind 
a szathmári püspöki megye e g y h á z i l e í r á s á h o z is, 
mellyet ő méltósága idővel a megye térképével együtt kiadni 
szándékozik , becses anyagul szolgálandnak ; s hogy jövőben 
mindezekre mindig kellő figyelem fordittassék , p l é b á n i a i 
é s i s k o l a i é v k ö n y v vezetését rendeli el : meghagyaték, 
és szivökre köttetek a jelenvoltaknak, miszerint eme legböl-
csebb főpásztori rendeletnek megfelelőleg, a kívánt leírások 
még ez év végével két példányban elkészíttessenek, és az espe-
resség utján az egyházmegyei hivatalhoz beküldessenek, az 
egyházi és iskolai évkönyv pedig ezentúl szorgalmasan vezet-
tessék. 4-er : A 384. számú körrendelet, melly az iskola álla-
potáról készítendő kimeritő évi jelentést sürgeti , többek közt 
arról is : „mi módon volna javítható a tanitók anyagi állapota : 
mellyek az iskoláztatás akadályai ; mikép háríthatók el legsi-
keresebben ; s melly eszközök által érhető el a tanügy emelé-
se , javítása és a tanuló-ifjuság vallásossága és erkölcsisége" ; 
nem különban egy másik körrendelet, melly az iskola hasznait, 
és a hitelemzők- és iskolaigazgatóknak amahhozi viszonyait tag-
lalja : közbuzditásul a gyűlésben ujolag emlékezetbe hozattak ; 
egyszersmind figyelembe ajánltatott a magas kormány által kia-
dott ,Instrukzion für kath. Seelsorger in ihrem Verhältnisse 
zur Volksschule' czimü, s öt uj kr.on megszerezhető nyom-
tatvány. 5-ör : Főpásztori felszólítás és ama szép példa kö-

') A nagybányai, erdődi és felső-ungi kerületeket már látogat-
ván ő méltósága , jelenleg a nagy-károlyi kerületben folytatja apos-
toli körútját. 
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vetkeztében, mellynél fogva hadi czélokra ő mltsága ezer frtot, 
a ft. káptalan testületileg 400 frtot , a kebelbeli papság össze-
sen 200 frtot ajánlott : hasonló czélra fönczimzett esperes ur 
10 frtot, az erdődi plébános 10 frt 50 krt , a szakaszi 8 frt 40 
kr t , a liomoródi 5 frt 25 krt, a barlafalusi 5 frt 25 krt, a nán-
tüi 1 frt 5 kr t , összesen 50 frt 45 krt osztrák értékben áldoz-
ni siettek. 6-or : Köztudomásu dolog, miként a magas kor-
mány a községi középületeknek, úgymint templomoknak, plé-
bánia* és iskolaházaknak a községek által eszközlendő bizto-
sítását elrendelte ; mindemellett egyetlen illy épület sem lé-
vén e kerületben eddigelô biztosítva, azt illető helyen esz-
közlendő teljesítés végett a gyűlés följelenteni bátorkodik. 
7-er : Sajnosan kénytelen a gyűlés jelenteni, miszerint a nyá-
ri teljes mérvű iskoláztatás kerületünkben, mint tisztán sváb 
fajta nép közt, eddigelő nem sikerült, még ott sem, hol a 
végeszköz, a pénzbirsággali büntetés már alkalmaztatott. A 
nép mostanáig sem akarja elhinni, miszerint az iskoláztatás 
egyszersmind szigorú kormányrendelet ; hanem azt átalá-
nosan csak az illető plébánosok egyéni buzgóságának kifo-
lyásául hajlandó tekinteni. 8-or : Némelly közhasznú iskolai 
könyveknek, mint : ,Die biblische Geschichte des alten und 
neuen Testamentes nach Chr. Sclimid, von Fahrmann'; pf l ich-
ten der Unterthanen gegen ihren Monarchen' 6 ujkr., külö-
nösen vasárnapi iskolások számára ; praktisches Handbuch 
der Katechetik' (Gruber-től) megszerzése és használata ren-
deletszerüleg ajánltatott. 9-er: Püspök ur ő méltósága az 
egyházi népéneklés előmozdítása és átalánositása tekinteté-
ből , a nép számára olcsó kiadású énekkönyvet szándékozik 
nyomatni ; s e végett e sváb népességű vidék plébánosait az 
itt divatozó, s a nép által kedvelt énekek összegyűjtésére fel-
szólitván, esperes-elnök ur több rendbeli, e vidéken divatozott, 
de most alig kapható énekkönyvecskéket ő méltóságának be-
küldend. Ezzel a tanácskozmány, valamint az a Szentlélek 
kellő segitségül-liivása mellett megkezdetett, ugy illő hála-
adással be is fejeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jun. 29-én. A Pázmány Péter főpap által 1635-

ben alapított és Mária-Therézia csász. és kir. által teljes virág-
zásba hozott pesti cs. k. magyar egyetem f. hó 26-án ünnepié 
alapittatása évnapját. Ennek emlékére 9 órakor az uj díszben 
fénylő egyetemi templomban ünnepélyes szertartású hálaáldo-
zat mutattaték be a Mindenhatónak. A hálaáldozaton a négy 
tanszak tanári kara szép számmal, de az egyetem ifjú polgá-
rainak csak igen csekély része jelent meg. „Pedig hol lakjék", 
kérdi az e körülményt megjegyző ,Budapesti Hírlap' „a hála 
inkább , mint a fiatal szivben ? S ki iránt nyilatkozzék az erő-
sebben, mint azon jóltevők iránt , kiknek bölcs intézkedése 
szellemi születésünket eszközölvén , őket lelkünk atyáinak ne-
vezhetjük !" (Szintolly alapos panasz, mint az egyház gyakor-
latát helyesnek bizonyitó régi tapasztalás, hogy a jóra legké-
szebb korban , és legszentebb kötelességek teljesítésére is el-
kél a nem-kényszeritő, hanem csak a néha meg is lankadt kedv-

nél hathatósabban ösztönöző'parancs, melly emlékeztető, szok-
tató , s a kötelességet is könnyebbitő erővel szokott bírni. Az 
anyaszentegyháznak egész fegyelmi rendszere, melly az imád-
ságot, saját boldogságunk kérését is parancsolja, e tapaszta-
láson épül.) 

Roma , jun. 20-án. 0 szentsége a délelőtti órákban 
tartott titkos consistoriumban , mint a L' Universnek írják, 
az eddig még nyilvánosságra nem jutott allocutio u tán , több 
püspöki székeket töltött be ; nevezetesen a milanói érsekségre 
ß a 11 e r i n i Pál t , ugyanazon főszékes-egyház kanonokát, a 
páviai püspökségre nions. F e r r é Péter-Mária, eddig erem ai 
püspököt, a cremaira M a c c h i Károly milanói prépostot hir-
deté ki ; B e n a s s i Ferencz parmai átalános-helyettes pedig 
a borgo-san-donninoi püspökséget nyerte. Az érseki palást a 
milanoin kívül, a halifaxi (Uj-Scotiában, mons. C o n n o l y 
Tamás-Lajos.), és paviai főpásztorok számára is kéretett, és 
megadatott. 

IRODALOM. 
, U n i o , vagyis a hit és történelem szava a nem-egye-

sült görögöknek a romai katholika anyaszentegyházzali egye-
sülésére. A pesti cs. kir. egyetem hittani kara által Horváth 
József néhai kalocsai olvasó-kanonok alapítványából jutalma-
zott pályamunka. Irta H o r v á t h Ferencz, kalocsai érsek-
megyei áldozár , hittudor , bajai nagy-gymnasiumi igazgató, 
görög nyelv- és mennyiségtan tanár. Kalocsán, 1859.' N. 8-r. 
XVI és 488 1. Ára, fűzve : 2 frt 30 kr. p . , vagy 2 frt 65 kr. 
a. é. Megszerezhető Pesten is, a Szent-István-Társulat ügy-
nöki hivatalában (Lipót-utcza , 8. sz.). 

Szándékunk levén, az ezen érdekes munka iránti figyel-
met annál jobban fölébresztve , belőle mutatványul egyes sza-
kaszokat közleni lapunkban, ismertetését rövidre szabhatjuk. 
Különben is annak birálatába, szakértő tudósok helyeslése 
után ereszkedni, szőrszálhasogatás lenne. Mi nem azt fogjuk 
nézni, mi s mennyi hiányzik mindabból, mi még e tárgy kö-
rül elmondható volna: hanem csak azon tagadhatlanul sok 
jóra kívánjuk a t. olvasót figyelmeztetni, mellyet a sűrűn nyo-
mott , s úgyis elég nagy könyvben, a minden jobbak által 
óhajtott hitbeli egyesülés ajánlására, s előmozdítására talál-
hat. Minden illy vállalatnál az igazság őszinte keresése, s a 
megismert jobbnak határozott akarása, a fődolog, nemcsak 
az íróra, hanem , és főleg az olvasóra nézve is. E nélkül min-
dig számnélküli kifogásokra fog alkalom nyilni, mellyekkel a 
meggyőződés előtt szándékosan elzárt értelem és szív, hajt-
hatatlanságát örökké menthetni véli. Tartalma a műnek kö-
vetkező. A három részre osztott könyv első részében szerző 
,,a szakadás történeti s hittani okainak alaptalanságát bizo-
nyítja be , egyúttal a szakadás természetét is megismertetvén. 
A második rész a szakadás alaptalanságának a nem-egyesült 
görög egyház által történt ünnepélyes bevallását részletezi, 
valamint a szakadás még azontuli folytatásának alaptalanságát 
is bebizonyítja. A harmadik rész az egyesülés szükségességét, 
vagyis az egyesülést sürgető indokokat fejtegeti." (Folyt, köv.) 

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

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

m . 

„A konstantinápolyi patriarchai szék 846. jun. 
14-én megürülvén , arra a császári családdal rokon, 
s tiszta erényeiért átalán tisztelt Ignácz, zárdai apát, 
választatott el (846. jul. 4.). A magas állás nagyobb 
tért nyitván erényeinek kifejtésére, 11 éven át olly 
eredménynyel kormányozott, hogy a hitbuzgó cle-
rus és nép, valódi atyjául üdvözölte e kitűnő főpa-
pot. A császári trónon ekkor Theophil császár kis-
korú fia, III. Mihály ült; de nevében édes anyja, az 
özvegy Theodora kormányozott : s bár bölcsen ve-
zette a birodalom ügyeit, mégis ennek testvére Bar-
das , addig fondorkodott az ifjú császár körül, mig 
ez, anyja teljes mellőzésével, saját kezébe vette a 
kormányzás nehéz mesterségét. Az ifjú Mihály egé-
szen testi vágyai- és szenvedélyeinek élvén, hamar 
megunta a kormányzás terheit, mellyeket a vallás-
talanság- , és feslett életre nézve vele annyira meg-
egyező Bardasra ruházott, kit kezdetben udvarnagyi, 
aztán caesari rangra emelt. 

Bardas a kezében levő hatalmat, s a császár er-
kölcstelen életét fegyverül használta saját önkényé-
nek minden iránybani érvényesítésére. Ignácz pa-
triarchát mélyen gyűlölte ; mert ez őt feslett élete 
miatt többször megdorgálta, és nem tűrhette hall-
gatag azon nyilvános botrányt, mellyet Bardas űzött : 
ki törvényes nejét elkergetvén, rokonával házasság-
törésben élt; miért is egyszer a templomban megta-
gadta neki az áldozatot. 

Bardas ezen érdemlett sérelmet megbosszulandó, 
könnyen felgyújthatta a császár haragját Ignácz el-
len; kit az példás élete miatt ugy sem igen kedvelt. 
Mindenekelőtt rávette az ifjú császárt, hogy anyját 
kolostorba küldje ; mert férjhez mehetne, s mint ily-
lyen, Mihályt is elűzhetné a trónról. A császár tehát 
követelte Ignácztól, hogy Theodorát avassa be a 

zárdanénék rendébe. Ignácz a császárné szándéka el-
len annál kevésbbé tehette ezt, miután székfoglalá-
sakor, szokás szerint, hűséget esküdött neki. Ezen 
alkalmat megragadta Bardas, hogy a császárral el-
hitesse, mintha Ignácz ellene szövetkezett volna 
Theodorával; minek föltevését egy körülmény is elő-
segítette. Ugyanis bizonyos zavart elméjű G-ebbo ve-
tődött ekkor a fővárosba ; azt híresztelvén, miként ő 
Theodorának fia lenne : s a mohó hir szárnyain nem 
kevesen hitték ezen furfangos embernek lehető ural-
mát. Bardas sietvén a császár féltékenységét föl-
ébreszteni , eszköze lett, hogy G-ebbo kezei, lábai 
megcsonkíttattak, és szemei kiszurattak, Ignácz pe-
dig fólségsértés hamis ürügye alatt Therebinth szi-
getre száműzetett és zárdába csukatott (857. sept. 
23.). Három nap múlva püspökök- és előkelő hiva-
talnokokból álló küldöttség jelent meg Ignácznál; 
kérvén őt , hogy patriarchai méltóságáról mondana 
le: de ő ártatlanságának öntudatában sem kérés, sem 
fenyegetés által el nem hagyta magát szédittetni; 
mert belátta, milly nagy seb ejtetnék az igazságon, 
és az egyház szabadságán, ha engedékenységével a 
rajta elkövetett méltatlanságok bünsulyját elsimí-
taná. Székjogaihoz tehát állhatatosan ragaszkodott. 

A fővárosban bizonyos Gergely nevű syracusai 
püspök tartózkodott, kit Ignácz többnemü súlyos 
vétkeiért a püspökségről azelőtt törvényesen letett : 
de azt Bardas pártfogása alatt, noha a letétel Ítéle-
tét III. Benedek pápa helyeselte és megerősitette, 
még mindig birtokolta. Bardas tehát, ezen Gergely 
szívesen nyújtott segédkezeivel, több rokonérzületü, 
vagy félénk püspököt hívott a fővárosba ; s e gyü-
lekezetben, minden egyházi törvény mellőzésével, 
Ignáczot a patriarchai széktől megfosztották, és utó-
dául a Bardas által ajánlott P h o t i u s t nevezték ki : 
ámbár a gyülekezet tagjai, mihelyt a félelem roha-
mából föleszméltek, és Ignácz ártatlanságát komo-
lyabban megfontolták, azonnal nagy részint ismét 
összejöttek, hogy Photiust kiközösítsék, és fogadást 
tegyenek egymásnak, miszerint azt patriarchául el-
ismerni nem fogják. 

Photius magas és gazdagcsaládbólszáwnazván, 
2 
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kitűnő éles esze mellé nagy tudományosságot szer-
zett : mi képessé tette őt a diplomatiai téren nyílott 
nagy állomásokon, folyton növekedő hír- és dicső-
ségre vergődni. A bagdadi khalifa udvaránál viselt 
követi minőségből államtitkárrá, testőrség főnökévé, 
és senatorrá neveztetvén, Bardasnak jó alkalmat 
nyújthatott jelességeinek fölismerésére ; különben is 
mint finom tapintatu, ildomos, hajlékony, de mégis 
bizonyos fokig szilárd jellemű egyén , mindazon tu-
lajdonokat birta, mellyek benső barátjának, Bardas-
nak nézete szerint szükségeltettek a patriarchai szék-
re ; mellytől mindenkor kész gyámolt, és közremű-
ködést várt a császári méltóság elnyerésére. 0 ugyan 
kezdetben vonakodást szinlett ; holott magasra törő 
lelkületének mi sem hízeleghetett annyira, mint a 
fényes patriarchai méltóság: kérette magát; hogy a 
világot majd egykor zavarba hozhassa azon állításá-
val , mintha a császár, és nép ostromló kivánatainak 
kénytelenittetett volna engedni. Yégre elfogadta a 
kineveztetést. Minthogy világi vala, az egyházi ca-
nonok ellenére, 6 nap alatt fölvette az egyházi rend 
minden fokozatát. Ezen napok elsején szerzetessé, 
másodikán lectorrá, harmadikán subdiaeonussá, ne-
gyedikén diaconussá, ötödikén áldó zárrá, hatodikán 
pedig püspökké avattatott. A kinevezés egyházjég-
ellenes lévén, senki sem vállalkozott a felszentelés 
tisztének teljesítésére. De készen állott a püspökség-
ről pápai helyesléssel letett syracusai Gergely: ki 
Bardasnak készségesen teljesítette az uj patriarcha 
felszentelését. 

Photius a patriarchai széken nem érezte magát 
biztosítva, míg Ignácz életben volt, és a kinevezés 
törvényessége egyházilag ki nem mondatott. Oda 
irányozta tehát figyelmét, hogy Ignácz, mintha 
számkivettetésben is csel- és bosszúról álmodnék, a 
császár által minél nagyobb kínokkal terheltessék, s 
vagy lemondjon , vagy meghaljon. Kívánsága rész-
ben irtózatosan teljesült. Copronymus Constantin sír-
boltjába záratott az ártatlan aggastyán; hol a büz 
és éhség bizonyos halált hozandott neki, ha az őrök 
megvesztegetése mellett onnan ki nem vezették vol-
na a kegyelettől áthatott tisztelői. Száműzetésében 
egyik helyről a másikra, éhség, verés közt, nehéz 
vasban ide s tova hurczoltatván, végre Mitylene szi-
getére vitetett. A püspökök, a clerus, és mindazok, 
kik Ignácz részére hajolván, Photius patriarchát el-
ismerni vonakodtak, nyilt üldözést, és kínokat kény-
telenittettek szenvedni. Ignácz levéltárnokának, Va-
zulnak, mert ura ártatlanságát hirdetni merészelte, 
nyelve elvágatott! — E rémuralom alatt nem volt 

nehéz Bardas, a császár, és Photius parancsára egy 
tömeg püspököt a fővárosba hirdetett zsinatra ösz-
szegyüjteni : hol Ignácz letétele törvényesnek kiál-
tatván, a példás életű főpap fejére egyházi átok 
határoztatott. 

De a szenvedő patriarcháért égő áhítatos nép 
még mindig remélte, hogy a pápa okvetlenül elve-
tendi Photius törvényellenes kineveztetését és föl-
szenteltetését. Szokás is volt, hogy a pápa általi 
megerősítés az uj patriarcha igazhitüségének bizo-
nyítványául szolgáljon kelet kath. népe előtt. Illy 
helyzetben eldöntő hatású leendett a pápától nye-
rendő megerősítés. A császárral egyetértő Bardas és 
Photius tehát mindent elkövettek a pápa engedé-
kenységének kieszközlésére. Két püspök, és több ki-
tűnő világi máltóságu egyénekből álló fényes kül-
döttség neveztetett ki , mellynek föladatává lőn, a 
sz. Péter tiszteletére áldozott gazdag császári aján-
dékok és ügyes rábeszélés erejénél fogva Photius 
elválasztását Romának tudomásul vinni, s az egy-
ház fejének beleegyezését keresztülvinni. E küldött-
ség két levelet is kézbesített I. Miklós pápának. Egyik-
ben a császár előterjesztette, miként Ignácz aggott 
kora miatt elhagyván székét, arról egy zsinatban 
letétetett, és kolostorba vonult ; utódául pedig a nép 
és clerus egyhangúlag Photiust kiáltotta ki: és ő 
ezen egyetemes kívánságnak annál hajlandóbb volt 
engedni, mert Photius kitűnő szellemi tehetségei, 
roppant tudományossága, s mély erényessége által 
valóban hivatva van a patriarchai székhez kötött 
nagy feladat teljesítésére, s épen e miatt ő maga is 
kérve kérte Photiust e méltóság elfogadására; éské-
ré a pápát is e választásnak régi szokás szerinti meg-
erősítésére. Kérte még azt is, hogy a megtágult egy-
házi fegyelem visszaállítása, és a képirtói zivatarból 
újra sarjadozó eretnek eszmék gyökereinekteljeski-
irtása, s igy az egyházi béke létesítése végett követe-
ket küldene a pápa Konstantinápolyba, hogy az ott 
rendezendő egyetemes zsinat t ö r v é n y e s alakot és 
t e k i n t é l y t nyerjen. A másik levelet Photius irta ; 
szinte azt állítván,hogy Ignácz végső elöregedése miatt 
kénytelenittetett lemondani méltóságáról, s hogy a 
zárdában is, hova önkényt vonult, a fejedelemtől 
kezdve mindenki által mélyen tiszteltetik :'ő pedig 
minden keleti metropolita, püspök és nép egyhangú 
kérése, sőt követelése után birta csak legyőzni el-
lenkező akaratát, hogy az Ignácz önkénytes vissza-
lépésével megürült patriarchai széket elfoglalja; 
mellyre ő érdemtelennek tartá magát: esedezve kér-
vén követelőit, hogy kivánatuktól álljanak el; sőt 
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könyei is hullottak fájdalmában, midőn a kénysze-
rítés hatalma elől szabadulnia nem lehetett: azért 
meg van győződve, hogy e magas hivatásnak csak 
a pápa áldása, és imái által leend képes megfelelni. 
Továbbá e levélben hitvallását is részletesen előter-
jesztette ; mert, mint irá, midőn hitének mintegy raj-
zát ad ja , s azt a pápa hitével összehasonlítja, hit-
ágazatos meggyőződésök u g y a n a z o n o s s á g á v a l 
azon hitet és szeretetet akarja előtüntetni, melly 
őket egyesíti: hogy a sz. atya imáit hathatósban 
magára irányozza, és hajlandóságát kimutathassa, 
mellyet a pápa iránt táplál keblében. 

I. Miklós pápa nem tartozott ama gyenge jelle-
mű férfiak közé, kik illy fényes küldöttség, annyi-
ra hízelgő levelek, vagy gazdag ajándékok által 
megingathatok : azért a küldöttségnek nem sikerült 
czélhoz jutni. Mindenről biztos tudomást szerzendő, 
Rodoald és Zacharias püspököket küldte Konstanti-
nápolyba; meghagyván nekik, hogy a képirtók fel-
ujuló tévtanait a hetedik egyetemes zsinat határoza-
tai értelmében csillapítsák le; Ignácz ügyét pedig 
körülményesen vizsgálják meg, és az eredményt 
vele azonnal közöljék: hogy illy nagyobb egyházi 
kérdésben igazságos Ítéletet hozhasson ; végre azt is 
kitűzte követeinek , hogy Photiussal csak mint vilá-
gi egyénnel közlekedjenek— 

Photius ezután a Konstantinápolyba megérke-
zett követektől remélte ohajtott czéljának valósulá-
sát. El lehet képzelni, milly cselszö-vények vétettek 
igénybe a követek behálózására ! És valóban Bardas 
és Photius tanácsára, száz napig letartóztattak a kö-
vetek a császár által, csak olly egyénekkel enged-
tetvén meg nekik a társalgás, kik Photius javára be-
széltek— És igy részint a kellő tudomást nyújtható 
források elzárásával, részint az éles eszű, s finom fo-
gásu Photius-, és pártjának befolyásával végre meg-
töretett a soká küzdő két püspök szilárdsága, kik 
Ígéretet tőnek Photius pártolására 

Ignácz e közben tiz metropolita, és tizenöt püs-
pök hozzájárulása mellett mindenről hiven tudósí-
totta a pápát ; esedezvén az apostoli szék gyámoli-
tásáért Miklós pápa sokkal élesebben látott, sem 
hogy a szörnyű ármányt már a császár és Photius 
leveleiből is föl nem ismerte volna ; sokkal mélyeb-
ben gyökeredzett jó lelkébe az igazság szeplőtelen 
érzete, sem hogy az egyházi jogok illy vakmerő 
megsértését békén tűrhette volna. Azért Romában 
tüstént egyházi tanácskozmányt alakított az ott lévő 
püspökökből és tekintélyesb papokból; meghiván a 
császár követét Leót, valamint a hütelen pápai kö-

veteket is : de mivel ezek egyike akkor Gralliában 
időzött, csak Zacharias jelent meg; őszintén és kö-
rülményesen bevallván hitszegési bűntényét, és a 
császári udvarban szőtt cselszövényeket. Itt a pápa 
apostoli elhatározottsággal nyilvánította, miként Ig-
nácz törvénytelen letétetését soha sem helyeselte, 
sem abba beleegyezni nem fog A császárhoz in-
tézett levelében véglegesen kijelentette, miként ő 
Photiust patriarchául el nem ismerheti stb. A pápa 
még ugyanazon napon kelet egyéb patriarchái-, me-
tropolitái-, és püspökeihez is köriratot bocsátott ; ke-
ményen eltiltván aPhotiussali összeköttetést, kit pa-
triarchául el nem ismerhet: élvén a jámbor és buzgó 
patriarcha Ignácz, kitől a fényes szék erőszakkal, s 
jogtalanul vétetett e l — 

Miklós pápa tehát teljesítette kötelességét. Zsina-
tot hirdetett Romába; melly 863-ban megtartatván, 
Photius a papi méltóságtól teljesen megfosztatott; 
egyházi büntetés alatt megtiltatván neki bármilly 
egyházisz. foglalkozás, vagy Ignácz törvényes patri-
archának további háborgatása. A letétel Ítélete hét 
legsulyosb okkal támogattatott, mellyek Photius 
jogtalan, és égbekiáltó tetteit ábrázolták. Hasonló-
an letétettek a Photius által fölszentelt papok is; 
mint kik annak bűntényeibe beleegyeztek, a jog-
bitorláson szerzett hatalom elismerése által. Pho-
tius fölszentelőjének, az ismert syracusai Gergely-
nek korábbi letétetése megerősíttetett. Végre Ro-
doald hitszegő püspök is, ki múltkori távolléte mi-
att eddig nem vette jutalmát, szinte letétetvén, 
a Photius érdekében tartott konstantinápolyi zsinat-
nak minden határozata megsemmisíttetett: Ignácz 
pedig, és mindazok, kik érette hivatalukat, széköket 
vesztették, visszahelyeztettek. 

Photius ezeket meghallván, és azt is látván, 
milly tömegekbe csoportosul az ő vele közösségben 
lenni vonakodó ajtatos nép, iszonyú dühre gerjedett: 
miért is irgalmatlanul kezdte üldözni elleneit; sőt 
azon vakmerőségre is vetemedett, hogy a császárnak 
elnöklete alatt tartott zsinaton I. Miklós pápát , az 
anyaszentegyház fejét kiközösítette ; egyházi átkot 
mondván rá." 

A papság neveléséről. 
(Vége.) 

Miután a papi testület tagjai már neveltetések idejekor, 
s főleg a növeldékbeni képeztetésök alatt , egészen elkülönöz-
ve élnek a világtól : azon veszélyben forognak, hogy köny-
nyen szoknak olly eszmék-, érzelmek- és szokásokhoz, mellyek 
egészen elütnek a világban uralkodóktól. Ezen, a dolgok ter-
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mészetéből szülemlő bajt csak egy jól és ügyesen tervezett 
nevelési rendszer háríthatja el ; melly egy részről odabat, 
hogy a papnövendékek az evangelium szellemével, melly sze-
rint élniek keilend , elteljenek, más részről a kor szellemével 
is megismerteti őket: hogy egykor sikerrel működhessenek 
mindabban, a mire hivataluk kitérj eszkedendik. Ne higyük, 
hogy egy illy rendszer teljes lehetetlen. Nehézséggel jár 
ugyan, és ezt mi nem is tagadjuk : de hiszen szilárd elhatá-
rozás-, nagy akaraterő-, s kitartó erőmegfeszitéssel a legijesz-
tőbb akadályokon is győzedelmeskedünk, s czélhoz jutunk 
nehéz vállalatinkban. Azonban, hogy ez eredmény csupán 
hosszas értekezésekkel legyen elérhető, illy nézetben már nem 
osztozunk : mert vannak dolgok, mellyek becsét inkább ér-
zelmünkkel határozhatjuk meg, semmint eszünkkel; s egy 
elbeszélés, egy adoma, egy alkalmas elmélkedés, egy erkölcs-
rajz , sokszor többet mondanak a század szelleméről, mint 
vastag könyvek. 

Hogy az érintett eszmének jó foganatja legyen, kettő-
nek kell közreműködnie : a könyveknek egy, és tanároknak 
más részről. S főleg nagy elővigyázat és körültekintés kíván-
tatik ezek megválasztásában. Mi a tanárokat illeti, nagyon 
sajnos , hogy növeldéinkben a tanszékek olly rossz fizetéssel 
birnak, miszerint az ember nem csak egy tiszteletteljes pálya 
czéljául nem tekintheti azokat, de sőt inkább még csak rövid 
időre sem talál mellettök módot szükségeinek fedezésére. Mi 
ugyan csalódhatunk : de tudomásunkra csak igen kevés egy-
házi intézet van ugy javadalmazva, mint illenék. S mivel igy 
áll a dolog, senkinek sincs kedve a szint olly fáradalom-, mint 
szolgaságteljes munkára magát elszánni. A tanitás sok helyütt 
csak mellékhivatalnak tekintetik, és a tanár megragadja az 
alkalmat, mihelyt kínálkozik , hogy hálátlan állásától mene-
küljön. És sokszor, épen mikor már ismerkedni kezd vala-
melly fiatal ember a tanitás olly nehéz mesterségével, akkor 
hagyja ott helyét, mellyet rövid időn üdvösen betöltendő vala. 
Helyére valamelly még igen csekély tapasztalásu tanár tétetik, 
ki vékony ismereteivel több éven át csak kísérletet tesz ; és 
ekkor hasonlón elődjének útjára lép, és pedig épen azon idő-
pontban , midőn a szükséges ügyességet, jártasságot, és he-
lyes tapintatot megszerezte magának, melly tanítványainak 
haladását elősegitendette. 

Igen kevés embernek van ügyessége a tanításban ; s ha 
meg is áldatott a természettől e drága adománynyal, üdvös 
eredménynyel csak azon esetre használhat vele, ha folyvást 
figyelembe veszi, valljon mellyik tanmód a leghatályo-
sabb? Az észtehetségek különbsége igen nagy. A tanszék 
körül különféle tanítványok gyűlnek össze, elannyira, hogy 
a tanár csak azon tapintatánál fogva , melly több évi tapasz-
talásainak gyümölcse, képes a maga gondolatait olly mo-
dorban közleni, hogy egy részről a leggyengébb tehetségüek 
előtt is érthetők, és más részről a kifejlettekre nézve is ér-
dekesek legyenek. A tanárnak ugy kell rendezni eszméit, hogy 
a gyengébb eszűek is eltanulhassák tőle a tanulmány elemeit: 
mig a jobb felfogásúak bő anyagot nyerjenek, és kedvet, melly 
őket a hallott tanitmányok fölötti utóelmélkedésre serkentse. 

A theologiai tanulmányok e tekintetben valóban félel-
mes nehézségeket görditnek elénk. Ha ugy akarjuk azokat 
előadni, hogy fontosságuk- és igazságukból mit se veszítse-
nek , és a figyelmet mégis lebilincselve tartsák, az egyszerű-

séghez magasztosságot kapcsoljanak, s a lelket még se fá-
raszszák el : akkor olly nehézségek emelkedendnek előttüak, 
mellyek csak jól gyakorlott kéz által távolithatók el. S ennek, 
véleményünk szerint fő alapja az , hogy a theologiai tanulmá-
nyoknak , ha alaposak , és hasznosak akarnak lenni, nem csak 
az ujabb, de a régi irókra is ki kell terjeszkedniek. A ki a 
Theologiát alaposan akarja magáévá tenni, annak nem elég a 
legújabb időben megjelent munkákkal megismerkedni : hanem 
szükséges, hogy ideje jelentékeny részét a sz.-irás-, egyház-
atyák , és a scholasticusok müveire fordítsa ; sőt még azon 
munkákra is , mellyek barbár latinság- és rossz Ízléssel irvák. 
Mert különben azon veszély fenyegeti az illetőt, hogy hozzá-
szokik mintegy más században és más emberek közt élni ; s 
eszméinek olly irányt adand, melly egészen eltér attól, mely-
lyet azok kapnak, kik a világ zajában neveltetnek. 

Midőn még egészen a vallás tartá uralma s védelme alatt 
a társadalmat ; midőn a papi állás még első volt az államban, 
s különféle formák alatt valóban politikai hatalmat gyakorolt, 
és elsőbbséggel birt mind a tudományok, mind a szépirodalom 
mezején: a papnövendék épen ez által tanulta ismerni vala-
mennyire a kor szellemét. A szépirodalom, a bölcsészet, és 
más felsőbb tanulmányok , mellyeket iskolájában tanult, azon-
egyek voltak az egyetemek-, és más nyilvános tanintézetekéi-
vel. De napjainkban, midőn a politika meghasonlott a vallás-
sal, s a társadalomban elterjedt a hitetlenség, midőn a theol. 
tudományok nem méltányoltatnak , s átalán mindaz semmire 
sem becsültetik, mi az iskolai vitatás szagával bir : a fiatal 
ember, ha kilép a növeldéből, hol e pontok egyikére sem ad-
tak semmit, egyszerre olly világban leli magát, mellyet őnem 
é r t , s mellytől ő nem értetik. Találkozik tudós emberekkel, 
kiknek egészen más nyelvök van, mint volt egy más, és a nö-
vendékek által talán kizárólag ismert korszak tudósainak. Ha 
megtámadja az ellent, olly elvekből indul ki , mellyeket emez 
nem enged meg ; s ha ő támadtatik meg, és védnie kell ma-
gát, kifejezéseket használ, mellyek valóban tudományosak le-
hetnek , de az illető ellenfél felfogásához, mert először hallja 
azokat, nem alkalmazvák. S igy igen könnyen olly eset adhatja 
magát elő , hogy a sok képességű , nagy képzettségű, s ritka 
tudományosságu fiatal ember is kivettetik sodrából holmi tu-
datlan által : bizonyára nem azért , mintha nem volna jó fegy-
vere , hanem mert azt a jelen idők módja szerint nem tudja 
kezeiben forgatni. S azért kiáltó a szükség, hogy mindazok, 
kik egyházi intézeteknél részt vesznek a tanításban, min-
den módon oda működjenek, hogy a tanitás és tudomány, a 
nélkül, hogy fontossága-, és hasznosságából valamit veszítene, s 
elsajátitná ama könnyelműséget és határozatlanságot, melly ko-
runk fő hátránya, a világ előtt mégis kedves alakban tűnjék föl. 
Sz. Ágoston, sz. Tamás, Bellarmin, Suarez, és Can Melchior 
tanitmányát, ismételve állítjuk , épen nem lehetetlen, korunk 
szellemével megbarátkoztatni. Erre nem szükségeltetik egyéb, 
mint az eszméknek, noha mindig ugyanazok maradjanak , u j 
alakot adni , az okoskodásokat u j rendszer szerint létesíteni, 
s a bizonyításokat, ha kénytelenek vagyunk az egyetemes 
emberészre hivatkozni, a jelenkor tudományosságának Ízlésé-
hez szabni. Meglehet, ezen izlés talán veszély telj es, könnyel-
mű, s a lefolyt századok ízlésénél alantabb áll : azonban tesz-e 
ez valamit? Mi nem változtathatunk raj ta : ez tény; s ha azt 
olly nagyban rosszalni akarjuk, szükséges előbb azt ismerni 
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tanulnunk, s vele azon föltételek szerint bánni, mellyeket 
előnkbe szabott. E tényt tagadni, s makacskodva mint nem 
létezőt tekinteni, annyit jelentene, mint harczolni a körülmé-
nyek hatalma ellen; annyit jelentene, mint magunkat arra 
kárhoztatni, hogy elzárkózva éljünk, s megfoszszuk magun-
kat egy olly eszköztől, mellyel tevékenyen hathatnánk a tár-
sadalomra ; annyit jelentene , mint meg nem ragadni a vallás 
védelmére a fegyvert , melly rá nézve rendkívül hasznos le-
endne ; annyit jelentene végre , mint feledni a czélt, mellyet 
az egyház tanitói minden időben szemeik előtt tartottak ; sz. 
Pál ama szabályát alkalmazván a tudományra : „m i n d e-
n e k n e k m i n d e n e l e t t e m , h o g y K r i s z t u s n a k 
m e g n y e r j e k m i n d e n e k e t . " N y o m o r J . 

Közlemények Dalmatiából. 
I. 

Augustus 9-én volt 1857-ben , midőn Velencze mólóján 
a trombiták ünnepélyesen harsogtak , és a dobok zajosabban 
peregtek : e napon az akkori Wocher-ezred utolsó szállítmánya 
levén az ezred törzsével együt t ,Lucia ' hadi gőzösön Dalma-
tiába elindulandó. Legényeink a hadseregnél divó keresztényi 
szokás szerint, az elindulás előtti imádságot is elmondták ma-
gukban : melly alatt az ezredi zene olly szivrehatólag szólt, 
mintha angyali szavával, rendben álló fegyveres fiait arra in-
tette volna, hogy ne csak kezeiket emeljék a csákóhoz, de ki-
váltképen sziveiket az ég felé Rövid félórába kerül t , és 
Lucia hatalmas kerekei Adria habjain kavarogtak; arra felé 
vivén bennünket, merre a legmagasabb parancs hivott. S.-Ser-
viglio, gyönyörű kert jével , S.-Lazaro , az örmények legszebb 
zárdája, lúgosaival gyorsan elmaradoztak ; s a murazzi mellett 
is áthaladván , Velencze ékes templomai, palotáinak csopor-
tozatával együtt szemeink előtt mindinkább kisebbedtek : mig 
végre a tengerek e megöregedett királynéja, hattyúként tünt 
el Adria habjaiban. — Velencze , Isten veled ! Te a kereszté-
nyi eszme után kiinduló szépmüvészetek nagy iskolája valál, 
és az vagy most is ; minden gyarlóságod mellett is tanuja va-
lál századokon át a szépnek, az erénynek, és sz. vallásunk 
élő szeretetének is. Ha ezt rólad önkényt nem vallanám, szá-
mos intézeteidnek mohos falai szólalnának föl, a most élő nem-
zedéknek ugyanezt hirdetendők. Velencze, Isten veled ! még 
a tenger ködös fátyolán át is , Isten veled ! . . . Más nap a jó 
reggelt Dalmatiának már u j állomásunkról, Zárából mond-
hattuk. 

Ma-holnap két éve lesz , hogy ezredem e tartományban 
állomásoz : igy tehát volt alkalmam ez időköz alatt Dalmatia 
viszonyaival némikép megismerkedni ; s a hallottakat, részben 
olvasottakat, de részben tapasztaltakat is a t. szerkesztőség 
engedelmével ezennel a ,Religio'-ban közlendem. 

Nem tudom hogyan , de ugy van, valahányszor jelen 
pályámon egy idegen, azelőtt nem látott tartományba léptem, 
különös , mondhatom , egy időre lehangoló érzés lepett meg. 
Dalmatiában nem. De miért is ? gondolám magamban : hisz ez 
ország hazám régi testvére ; s a tizenkettedik század óta Ma-
gyarország koronájának gyöngyei közé számíttatott. T. olvasó ! 
ha birodalmunk e déli, s az Adria hosszában kétszáznegyven-
nyolcz olasz mérföldnyire egyenes vonalban elnyúló tartomány-

ban, hátramaradásokra bukkansz, kérlek, ne itélj elhamarkod-
va; hanem gondolj inkább vissza a görög, török, déli szláv, ma-
gyar , velenczei, franczia, s angol harczokra ; gondolj a leg-
újabb mozgalmakra, ugy szinte a forró égaljra, terméketlen 
sziklás tájakra : s a szemedbe ötlő fogyatkozások valódi kulcsá-
nak birtokában fogsz lenni. Ez ország nagysága, Graletti világ-
rajza szerint, 222 Q mérföldre te r jed; lakosainak száma a 
négyszáz ezeret meghaladja : kik közül 325,000 kath., 76,000 
görög nem-egyesült, néhány helvét vallású-, és kevés zsidóval. 

Mielőtt a mostani Dalmatiáról irnék, jónak látom előbb 
a régi magyar, ez országhozi viszonyokról is megemlékezni, 
ámbátor csak röviden. Magyar királyaink közül könyves Kál-
mán volt első, ki déli liarczait szerencsésen bevégezve, ma-
gát Zara-Vecchiában , 1103-dik évben e királyság urává ko-
ronáztatta ' ) . Az itt idézett munkában olvasom, hogy Cre-
scentius első vala, kit Kálmán spalatoi érseknek nevezett ki : 
azonban az akkori spalatoi várparancsnok erőszakos kormány-
zása lázadást idézett elő ; melly alatt a velenczeiek Jadrát, 
Zara-Vecchiát, Trau t , Sebenicót, s nem sokára az egész or-
szágot magukhoz ragadták : mignem II. István királyunk, 17 
éves korában seregét öszpontositván, a velenczei sereget Zá-
ránál megverte ; hol Ordelapho, a dogé, maga is elesvén, bé-
ke köttetett: melly szerint, Jadrát kivéve, az egész tarto-
mány magyar uralom alá került vissza. III. István szerencsét-
lenül harczolván , Dalmatia egy ideig görög befolyásnak hó-
dolt. Kálmán herczeg, IV. Béla testvére, a sajói hidon, más-
nap a mohi pusztán is megveretvén, Dalmatiába menekült : 
hol sebeiben nem sokára meg is halt 1242-ben. Nagy-Lajos 
volt azon férfi, ki a félig elveszett gyöngyöt koronájába visz-
szailleszté. Az erős harczokat, mellyeket ezen munkájának ki-
vitelében vivott, csak név szerint is megérinteni, e lapok kö-
rén kivül esik. Miképen jár t legyen Kis-Károly Buda várá-
ban , a halálos vágásokat osztogató Forgács Balázs által, azt 
t. olvasóim ugy is tudják : mint tudva van a Nemesisnek azon 
beavatkozása is , melly szerint az anyakirálynő Erzsébet, Má-
ria leányával Diakovár vidékén elfogattak, s előbb Gromnech, 
azután Zára közelében , a Possidaria tava mellett fekvő No-
vigradba zárattak : hol midőn Zsigmond e várat ostromolná, 
Palisna, a hírneves auránai perjel , Erzsébetet leányának sze-
me láttára megfojtatta, s holt tetemét a vár falán Ievetteté. 
E drámai véget csak azért emlitem föl , mert Jadrának akkori 
lelkes polgárai, a keresztényi szeretet fényes példáját adták 
az által, hogy tetemét a vár sánczaiból kiemelvén, eltemették. 
Ida Düringsfeld, Jadra felőli jegyzeteiben még azt olvasom, 
hogy az anyakirálynő teste , a zárai, sz. Chrysogonusnak még 
most is épségben álló (S. Crisogono) templomában maradt le-
téve; mig tudnillik 1389-diki január 16-án, a zárai nemesség 
kiséretében Magyarországba nem szállíttatott. Jónak vélem 
még e helyütt azt is megemlíteni, hogy Jadra városa már ná-
polyi László alat t , 1409-ben Velenczének százezer aranyért 
engedtetett : mi Magyarországnak kettős hadjáratot okozott. 
Az elsőben Ozorai Pipo, a másodikban Zsigmond király sze-
mélyesen vezényelt : s ez utóbbiban Zsigmond a Signoriát 
ugyan keményen zaklatta; mignem 1413-ban öt évi béke köt-
tetett : melly szerint Velencze a királynak hadi költség fejében 
kétszázezer aranyat fizetett. Ezek után hosszabb béke lebegett 

') Horváth Mih. T. k. 89. 1. 
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Dalmatia terein. Adria mint régen , ugy most is békésen mo-
sogatta partjait : a velenczeiek azonban ármánykodni meg 
nem szűntek. Az anyaországot elkeseredett belháboruk pusz-
titák ; a nagy Hunyadiak kidőltek, és sz. István koronájának 
déli kapcsai szakadoztak : mig a mohácsi ,dies nefastus' után 
teljesen meg nem szakadtak. Talán e körülmény is borongott 
költőnk lelkében , midőn e szavakra fakadt : 

,Nemzeti nagy létünk nagy temetője , Mohács !' 
A mohácsi napok után ős Buda tornyai gyászoltak : hisz 

a régi keresztek helyén a félhold kérkedett ! Testvér-orszá-
gunkat , Dalmatiát , Yelencze oroszlánjának vas körmei erő-
sebben karolák á t , mint valaha ; de végre ennek is lejárt az 
ideje : az idő vasfogának a vasköröm is engedett • maga a 
köztársaság május 12-én 1797-ik évben a franczia sasok előtt 
halomra dőlvén, Zára Austriának hódolt, s a köztársaság lo-
bogói ugyanazon évi julius l - j én , a helybeli székes-egyház 
főoltárára könyezve tétettek le. A velenczei utolsó provedi-
tore, Andrea Quirini, Zárát julius 9-én hagyá el. A posonyi 
békekötés után Dalmatia a francziákat uralta. 1813 óta pedig 
austriai tartomány, külön helytartósággal biró. 

II. 

E történeti bevezetés után nézzük már rendre Dalmatia 
városait: elszórtan ott is magyar emlékekkel találkozandunk. 
Zára, vagy Jadera , a régi Liburnia egyetlen városa ; Por-
phyrogenitus szerint ,Jadera ' neve ,iam erat' szavakból szár-
mazik (?). Hajdanában nagy város lehetett : de az itt vivott 
gyakori harczok , kiváltképen a félhold küzdelmei, életere-
jét nagyban megzsibbasztották. A mohácsi catastrophalis csa-
ta után , a törököt ugyan elűzték e tájról , de igen nagy ál-
dozatokkal. 1553-ban kétszáz és nyolczvan falvából, csak 
nyolczvanöt népes hely maradt meg : olajfái kipusztultak, 
mellyek azelőtt a városnak 25 ezer aranyat jövedelmeztek. 
Lakosainak száma is , melly régente a husz ezeret meghalad-
t a , annyira leolvadt, hogy január l-jén 1672-ben alig volt 
Jaderának háromezer háromszáz polgára, s az egész terüle-
ten nyolczezer hétszáz lélek. 

Szent hitünk tanai e helyütt már a legelső ker. korszak-
ban elterjedtek. Sz. Bódog és ifjabb sz. Donát , 380. körül 
Jaderában püspökösködtek ; és főpapjainak történetileg bebi-
zonyított szakadatlan lánczolata, 969 óta számíttatik. 1145-
ben III. Eugen pápa által érsekségre emeltetett ; s jelenlegi 
érseke nm. Grodeassi József. A helybeli káptalan 8, a pagoi 
társas-káptalan 5 kanonokból áll ; s az egész megye kilencz 
decanatust számlál, mellyben összesen 149 világi pap mű-
ködik. 

Régtől el van ismerve, hogy az egyházmegyék jólléte 
s czélszerü rendezettsége a papnöveldék minőségétől föltéte-
leztetik. Dalmatia középponti növeldéje Zárában van ; s ez 
idén harminczkilencz növendéket számlál. Boldogult I. Fe-
rencz császár figyelmét e szerény növelde sem kerülé ki ; mi-
vel jóllétének, mondhatni virágzásának előmozdítója ő volt : 

*) Nem értve talán ide a Strabo által szinte Liburniához szá-
mított , szárara negyven szigetet, Apsorust, Lissât stb. Különben a 
régibb irók több partvárosokat is említenek ; minők : Alvona, Fla-
nona, Senia (ma Zeng), Tarsatiea , Lopsioa, Argyruntum, Cori-
nium , Aenona stb. (Plin. Lib. III. 25. Cluver. Introd. L. IV. c. 4.) 

S z e r k. 

mit a növeldében olvasható, s márványba vésett következő 
emlékirat bizonyít: „J. M. P. Francisco P. F. AUG. DN. 
Providentissimo, Quod Clericis illyricis ex tota Dalmatia 
aere publico alendis, Lyceum sacrum digna christiani Caesa-
ris munificentia donaverit ditaverit A. 1821." E növeldében 
az előadási nyelv jelenleg latin. Azelőtt alkalmasint nem volt 
igy: mivel az 1821-dik év előtt fölszentelt papoknak meg 
van engedve a sz. misét mai nap is a régi szláv, ugy neve-
zett glagolit nyelven végezhetni. 

A ki akarja a czélt, annak kell akarnia az eszközöket is. 
Ha mégolly televényes is a szántóföld, biz azon, emberi ke-
zek , értelmes földmivelők hiányában , legjobb esetben is csak 
gaz fog teremni. Nézzünk tehát szét az itteni papnöveldékben 
i s , hol azok neveltetnek, kik a föld savául lenni hivatvák. 
Az intézet tanárai közül többen theologiai tanulmányaikat 
Bécsben végezték ; miért is a tanulmányok e seminariumban, 
csaknem azon rendben adatnak elő, mint nálunk. Ackermann, 
Schwetz, Stapf, Milde, Zubranich és Valentich szerzők után. 
Az intézetnek kápolnája ugyan nincsen : hanem a székes-
egyház közvetlen szomszédságában lévén, a kispapok a reg-
geli szent misét naponkint ugyanott hallgatják. Egész napi 
rendjek a hazánkban divatozótól csak kevésben üt el : neve-
zetesen abban, hogy a nyári hónapokon át az idevaló kispa-
poknak ebéd után egy órától kettőig az alvás meg van enged-
ve ; ugy szinte télen-nyáron egyszer napjában sétálhatnak. 
Ne gondolja azonban valaki, hogy az emiitett kivételes két 
pont elpuhulásra vezetne : mivel ez e helyütt orvosi vélemé-
nyezésben gyökerezvén, a dalmatiai éghajlatnak elmaradhat-
lan postulatuma. A bölcsen behozott, és honunk seminariu-
maiban átalánosan divó ,circulusok' e helyütt a napirendből 
kizárvák. Nem tehetek róla, de én a magyarországi circulu-
sokra még most is édesdeden emlékezem vissza: mellyek alatt 
fiatal társaimmal néha heves vitába is keveredtem ; ártatlan 
vitánk eredménye minden esetre az lévén , hogy a megvita-
tott tárgyat illetőleg az eszmék tisztultak. 

A középponti papnöveldén kivül a zárai főmegye még 
egy másik, hasonczélu intézetnek is örvend. Ugyanis boldo-
gult Zmajevich nevű érseke, a tridenti zsinat 25-ik ülésé-
nek 18-ik fejezetében tartalmazott parancsolatának, hol az 
egyház számára nevelendő „certus puerorum numerus" fe-
lől szól, megfelelni akarván, a még mai nap is nevét viselő 
gyermek-seminariumot alapitá 1748-ik évben. Ez intézetben 
jelenleg negyvenkét növendék oktattatik tudomány- és isteni 
félelemre. 

A tárgy rokonságánál fogva szükségesnek vélem azt is 
megemliteni, hogy Zárának ezeken kivül egy jól szervezett 
főgymnasiuma, kisebb reál-, és egy tengerészeti-, elemi-, s le-
ány-iskolája van, mellyek összesen 500 tanoncztól látogat-
tatnak. 

Ha már a jól szervezett, és keresztényileg kezelt isko-
lák is közelebb vezetnek Istenhez, ugyan mit mondjak az élő 
Isten házairól, a templomokról ? Hisz ezek legbensőbb czélj a 
abban áll , hogy a sziveket és elméket egyaránt Istenhez 
emeljék. Szóljunk tehát valamit Zára templomairól, az azok-
ban őrzött szent ereklyékről, és a hitéletről. 

III. Sándor pápa Barbarossa Fridrik császártól üldöz-
tetvén , 1177-ben Jaderába menekült; hol martius 13-án az 
akkori sz. Péter székes-egyházba bevezettetvén, a ,Te Deum' 
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illyr nyelven énekeltetett. A mostani székes-egyházat Dan-
dolo Henrik, a keresztesek közremunkálásával, sz. Anastasia 
tiszteletére 1202-ben építette. E templom részletes leírását 
mellőzvén, elegendő , ha megemlítem, hogy régi olasz stylben 
épült. Ki a velenczei sz. Márk bazilikájának főoltárát látta, 
azonnal észreveszi, hogy ugyanez, eszményképen az idevaló 
sz. Anastasia főoltár építőinek is szemök előtt lebegett. Még 
az oltár előlemeze, az ugy nevezett ,palla d' oro' is utánozva 
van. Igaz, el is marad attól szintolly távoli arányban , mint 
rendesen az utánozás el szokott az eszményképtől maradni. 
Ez oltár alatt nyugszik sz. Anastasia teste, ki Diocletian alatt 
Illyricumban 304-ben vértanúi halált szenvedett J). A zárai 
ereklyetár ugyan nem olly gazdag, mint például a ragusai : 
de szegénynek sem mondható. Hogy Ponte főesperes szavai-
val éljek : „Ecclesia et civitas Jadrensis plurimis et insignibus 
Divorum reliquiis referta est." Találkozunk itt sz. Donát több 
ereklyéivel ; ki 806-tól egészen 879-ig apostoli buzgósággal 
pásztorkodott, s Dalmatia ügyeit Nagy-Károly, és Nicephorus 
császároknál eredmény teljesen képviselvén, a gondjára bizott 
híveinek nem csak szellemi, de anyagi jóllétöket is előmozdí-
totta. 0 az anyaszentegyház javára jó harczot harczolt ; s je-
lenleg a dicsőség hervadhatlan babérainak örvend. Régi ha-
gyomány szerint sz. Donát Kálmán királyunknak álmában meg-
jelenvén , őt arra intette, hogy Zárát és lakosait, kiknek az 
ostrom alatt bosszút esküdött, kimélje ; mi meg is történt 2). 
E hagyomány történeti valóságán alig kéteikedhetik valaki, 
olvasván a nevezett szentünk ereklyéinek belső tokján a követ-
kező felirást : „Rex Colomane Rector amande viae , hoc bene 
fecisti ; retribui tibi quod voluisti" 3). Ugyanez ereklyetárban 
szerencsés valék csókolhatni sz. Chrysogonusnak ezüst tartóba 
foglalt karját ; ki Diocletian alat t , még Anastasia előtt , vér-
tanúi halált szenvedett. A zárai polgárok a most emiitett sz. 
ereklyére, az akkori szokás szerint hűségi esküt mondtak 
Erzsébet és Mária királynénknak, sz. Chrysogonus templo-
mában "). Ezeken kivül a zárai ereklyetárban még számos ke-
resztény hősők szent csontjai s hamvai őriztetnek ; a nagy na-
pot , és érdemeik szerinti kitüntetésüket itt békében várván. 

A székes-egyházból kiindulva, alig halad az ember két-
száz lépést a város belseje felé, máris a sz. Benedek rendű 
apáczák templománál van. A mi itt mindenek előtt szembeötlő, 
az a tisztaság ; s ha az ember nem tudná is , hogy apáczák 
templomában van , a női kezeknek mindenütt látható nyomai 
erre figyelmeztetnének. Szép és erős tornya, mint Olaszor-
szágban több helyütt , itt a templomtól elkülönzött épületet 
képez. Nevezetes e torony a magyarra nézve már csak azért 
is , mert könyves Kálmán királyunk alatt épült. E király ne-
ve , a torony márvány korlátán („Colomanus Rex") latin be-
tűkkel mai nap is be van vésve. A már fönebb emiitett ,Offi-
cia Sanctorum'-ban e tárgyra vonatkozólag a 122-ik lapon még 
ezt is olvassuk : „Cicca Abbatissa monasterium ampliavit, eam-
que sororem suam vocat Cresimirus Hungáriáé Rex , et sub 
regimine Vekenegae turris cum Capitulo extructa est." 

Hátra van még, hogy sz. Simeon látnók ereklyéjéről is 

*) Wetzer és Wel te , Kirchen-Lexicon. I. Köt. 225. lap. 
*) Lorenzo Fondra. 32. 1. 
3 ) U. o. 33. 1. 
4) U. o. 242. 1. 

mondjak valamit1). Érdekes ez átalában minden jó keresztény 
emberre nézve, ki nem csupán anyagiak után vágyódik, ha-
nem lelkében koronkint a tulvilágiakhoz is fölemelkedni van 
szoktatva : annál inkább birhat ez ereklye érdekkel a magyar-
ra nézve ; minthogy régen elmúlt dicső korának egyes moz-
zanatai , e sz. látnók porhüvelyének történetével szinte össze 
vannak csatolva. A szóban levő szent test , 1283-ik év előtt, 
egy velenczei polgár által Zárába hozatott ; ki Syriából tett 
útjában a szélvész által ide vetődvén , meghalt, s halálágyán 
azt állitá, hogy hátrahagyott ládájában testvére teste volna. 
Holta után azonban titka napfényre jővén, a sz. testet az ak-
kori ellenséges körülmények közt a város számára megtar-
tani könnyű dolog volt. Nagy-Lajos királyunk neje Erzsébet, 
e szentet különösen tisztelvén, történt, hogy itt mulatásakor 
a sz. látnók koporsója előtt ajtatosságát végezvén , egy ujját 
magával vitte ; a templomból azonban nyugodtan el nem tá-
vozhatván, az elvittet régi helyére vissza akarta tenni : de csak-
hamar látá (mikép az átalánosan elterjedt hagyomány beszé-
li), hogy keblének azon helyén, hol a szent uj j el vala rejtve, 
nagy seb támadt ; mire a megnevezett szenthez könyörögvén, 
a csudásan támadt seb csakhamar begyógyult. S ennek követ-
keztében Erzsébet fogadást tőn , hogy sz. Simeon ereklyéinek 
ezüst koporsót csináltat : mi meg is történt. Francesco d' An-
tonio, a híres milanói aranyműves, e müvét julius 5-én 1377-
ben kezdé meg : s azt három év múlva be is végezte. Az egész 
mü huszonnyolczezer aranyba került : de 1390-ben Zsigmond 
király alatt Zára városa egy izben harminczezer aranyat fizetni 
kénytelenittetvén, a koporsót tartó két ezüst nagy angyal 
áruba bocsáttatott 2), mi az akkori nobilikre minden esetre nem 
a legszebb világot veti. Az ezüst koporsó mai nap is megvan ; 
mellynek alján következő latin felírás olvasható : 

Simeon hic iustus Jesum de Virgine natum 
Ulnis qui tenuit, hac archa pace quiescit ; 

Hungáriáé Regina potens , illustris et alta 
Elizabet Junior quam voto contulit almo, 

Anno milleno treceno octuageno. 
A sz. Simeon koporsója mellett történt csudák követ-

keztében, mellyek az emiitett Lorenzo Fondra (12-ik század-
ban irt, s 396 lapra terjedő) könyvében nagy részt följegyez-
vék, IX. Bonifácz pápa, 1396-ban a sz. látnók tiszteletét 
emelni akarván, teljes bucsut hirdetett mindazok számára, 
kik e szent ereklyét meglátogatván , egyszersmind bűneiktől 
is megtisztulnak. 

Milly nagy becsben állott Nagy-Lajos királyunk és neje 
Erzsébet, Zára polgárai előtt , már csak abból is kitetszik, 
hogy Bartolomeo de Ciprianis, Zára egyszerű polgára, vég-
intézetében , julius 23-án 1390-ben többi között a nevezett 
királyi párért mondandó szent misékre bizonyos összeget ha-
gyományozott 3). Az anyaszentegyház, mint tudjuk, sz. Si-
meon emlékét october 8-án üli. Ez Zára városának kiválólag 
nagy napja. 

Ha valaki kérdené, jelenleg mint nyilvánul a hitélet e 
helyen ; virágzik-e a ker t , melly századok óta műveltetik itt 

') Azok jelenleg sz. Simeon nevű, gyönyörű parocliialis temp-
lomban tiszteltetnek. 

J) Ida Düringsfeld. 
3 ) Fondra, 140.1. 



a tenger kősziklás határinál ? kénytelen lennék felelni, hogy 
Istennek e szántóföldjén is konkolylyal van , mint másutt, a 
tiszta buza keverve. Istennek házai nem csak vasárnap, ha-
nem köznapokon is szorgalmasan látogattatnak ; a sz. beszé-
dek az év melegebb szakában nem tartatnak ugy rendesen, 
mint nálunk ; a közhelyeken vasárnap ruhákat szárítani látni, 
nem tartozik a ritkaságok közé ; s mert ,occasio facit fures', a 
dalmata bor pedig jó és erős , a részegeskedés igen gyakori : 
mi már magában is rossz, de még rosszabbá válik az által, 
hogy más kihágástok-, Isten és ember elleni vétségekre is köz-
vetlen okul szolgál. T h o m a 1 i k Alajos. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa , jun. 28-án. Nem akarván e nagybecsű la-

poknak a közlendők halmazához aránylag úgyis szűk hasábjait 
gyakrabban igénybe venni, tudósításom anyagául több tár-
gyat összevártam. Hiszen a szép és jó tettek maradandó becs-
csel birnak, s nem vesztik el érdeköket, ha közlésök kissé ké-
sőbbre halasztatik is. Mi tehetné pedig jelenlegi tudósításom 
főanyagát is egyéb, mint nm. kegyelmes érsekünk apostoli 
működése, s áldásdus jótéteményeinek megemlitése ? Ugyan-
is alig hogy majushó első felében szerencsésen visszaérkezett 
ő excellentiája székvárosába Bécsből, hova a húsvéti sz. ün-
nepek után egészségi állapota tekintetéből fölrándulni kényte-
lenittetett, már május 17-én ismét útra kelt , a főpásztori 
gondjaira bizott megyéjének egy részében apostoli körutat 
teendő, s a bérmálás szentségét kiszolgálandó : hogy ez által 
a hiveket a Szentlélek kegyelmeiben részesítvén , a hit és er-
kölcsiség melletti sz. küzdelemre fölvértezze. Az apostoli sz. 
működést május 18-án kezdte meg ő nméltósága Bezdánban, 
hol 2545-öt részesített a bérmálás szentségében. Mélyen meg-
ható volt ő excellentiájának azon kegyessége, mellynél fogva 
egy beteg nőnek házához menni, s őt ott megbérmálni mél-
tóztatott. 19-én Monostorszeghen (oda számítva a kupuszi-
naiak egy részét is) 1727-nek ; 20-án Priglevicza-sz.-Ivánon 
(a kupuszinaiak másik részével együtt) 1941-nek ; 21-én Szon-
tán 1053-nak ; 22-én Hódsághon 1375-nek ; 23-án szinte ott 
(a parabutyi, s déronyi hívek közül,) 1755-nek; 24-én Rácz-
Militicsen (a karavukovaiakkal együtt) 1618-nak; 25 én Do-
roszlón (oda számítva a bogojevaiakat is,) 1465-nek, és igy 
ez alkalommal összesen 13,47 9-nek adta föl a bérmálás szent-
ségét ő excellentiája, s jelenlegi körútjával terjedelmes főme-
gyéjének látogatását a lefolyt 7 év alatt bevégzé : ugy hogy 
alig van község, mellyet apostoli látogatásával meg nem ör-
vendeztetett volna. Érsek ő nméltósága minden helyütt, a 
mint a lakosok magyar, vagy német ajkúak voltak , magyar, 
vagy német nyelven sz. beszédet tartani, az iskolákat meglá-
togatni , mindkét nembeli ifjúságot nem csak a vallástanból, 
hanem egyéb tantárgyakból is kikérdezni, s közülök többe-
ket különféle emlék-ajándékokkal megörvendeztetni kegyeske-
dett. Mig viszont a hívek dicséretes buzgósággal, és vallá-
sos lelkesedéssel vetélkedtek egymás közt a nm. főpásztor 
iránti kegyeletes tiszteletet fölfokozva kitüntetni J) Sőt a gö-

J) Nem hagyhatom megemlítés nélkül ama vallásos buzgalmat, 

rög nem-egyesültek is egyesültek a katholikusokkal a fény 
és pompa kifejlesztésében. A hatóságok mindenütt kitűnő 
előzékenységet, s ő excellentiájának főpásztori magas mél-
tóságához méltó fényes tisztelkedést tanusitának , különösen 
Zomborban : hova ő nméltósága 25-én éjjelre visszatérvén, 
26-án estére székvárosába visszasietett. Itt Pünkösd első 
napján ismét 374-et részeltetett a bérmálás szentségében; 
Pünkösd másod napján e sz. foglalatosságot mélt. N e h i b a 
János fölszentelt tinnini püspök és érsek-helyettes urnák en-
gedvén á t .—Föl kell még említenem, miként kegyelmes fő-
pásztorunk, kegyeletes szivének sugalatát követve, a főmegyé-
jebeli növendékpapság iránt számtalanszor tanúsított atyai 
kegyes szeretetének legközelebb ismét ujabb zálogát méltóz-
tatott adni : midőn a hires bécsi művész F ü h r i c h rajza 
után készült remek rézmetszetü, s Krisztus urunk kínszenve-
dését ábrázoló képeket, 130 aust. ért. forinton megvásárol-
ván , az ő bőkezűségéből máris annyira csinos papnöveldei 
kápolnának ajándékozni kegyeskedett : hogy igy a növendék-
papság böjtön át a sz. kereszt-uti ajtatosságot annál buzgób-
ban végezhesse , és itt szivvérével összeforrasztván a vallá-
sos életet, azt egykor a hívekbe is annál inkább átszivárog-
tathassa. — Végezetül áttérek a mai nap ünnepies eseményé-
nek érintésére : mert terjedelmesebb leirását adni, nincs szán-
dékom. Kegyelmes érsekünk ma lépett tett- és áldásdus éle-
tének 70-ik évébe. Mi természetesebb, mint hogy érette mu-
tattatott be a Mindenhatónak a vérontásnélküli sz. mise-ál-
dozat; melly alatt a minden rendű s rangú , nagy számmal je -
lenlevő hívek fohásza egybeolvadva röpittetett az élet Urá-
hoz , az annyira becses élet megtartásáért. Hogy pedig e nap 
emléke még inkább örökítve legyen, sz. mise után a lehető 
legnagyobb pompával föltüzetett váltságunk sz. jele a nagy-
szerű apácza-zárda templomának tornyára ; szűnni nem aka-
ró , é l j e n ' követvén a következőkép kifejezett jókivánat el-
szavalását: „Nm. K u n s z t József érsek ő excellentiáját, a 
kisdedek szeretett atyját , czélszerü neveltetésök buzgó párt-
fogóját, e nagyszerű épület nemeslelkü alapitóját, ki a Ma-
gasságbelinek ezen ujonan épített hajlékára váltságunk sz. 
jelét imént feltüzette, az ur Isten igen sokáig, és boldogul 
éltesse ; s engedje , hogy e nagy jóltevőnek a jelen- és utókor 
legyen buzgó hálaadója, és az ég bőséges jutalmazója. Éljen ! 
Éljen! Éljen!" 

mellytől áthatva, csaknem minden községbeli liivek (kivált a német 
ajkúak), az isteni-tisztelet emelése- s lélekemelőbbé tételére zenetársu-
latokba szövetkezvén , isteni-tisztelet alatt hangszereikkel is dicsőítik 
a Magasságbelit. De főleg kiemelendő a hódságinak vallásos buzgalma, 
s ebből sarjadzott, a templom fölépítésére tett ; nagyszerű áldozatuk. 
Ok ugyanis 1816-ban értesülvén arról, hogy a volt nm. kamara temp-
lomuk fölépítésére 12,000 p.frtot kegyeskedett utalványozni, folya-
modtak, hogy engedtessék meg nekik, saját tetszésök szerint építtetni föl 
templomukat, s ők a még fölöslegesen kívántató költségeket teljes kész-
séggel viselendik. S kérelmök meghallgattatván , még 48,000 p.frttal 
járultak a templomépitési költséghez. Minek egy , valóban csinos , sőt 
pompás templom lőn eredménye. S most az atyák vallásos buzgósága-, 
és abból származott kegyeletes áldozatának ezen nagyszerű emlékében 
fokozva emelkedik, és növekszik a fiak és utódok kegyeletes buzgalma 
s vallásossága. 

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

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

IV. 
„Miklós pápa még most sem adván föl reményét, 

egy püspök- és két cardinalisból álló követséget kül-
dött Mihály császárhoz 865-ben. E küldöttség fela-
data volt : békés, és szerény uton rendbe hozni az egy-
ház zavart állapotát, természetesen a patriarchai szék 
törvényes birtokosának, Ignácznak leendő visszahe-
lyezése alapján. De a követek Konstantinápolybabe 
sem eresztetvén, a határon negyven napig letartóz-
tattak ; sok sérelmet elszenvedni kénytelenittetvén : 
mig végre eredmény nélkül Romába visszatértek. 
Photius ezalatt köriratot keringtetett kelet minden 
patriarchája-, metropolitája- és püspökeinél. Czél-
ja volt : rágalmak- és koholmányokkal mindenfelé 
ugyanazon gyűlöletet fölkelteni, melly saját kebe-
lében égett a pápa ellen; hogy enneklegmagasbÍté-
letét minden erejéből és hatásából kivetkőztesse. E 
köriratban már több f e g y e l m i pontot fölemiitett, 
mellyekben a keleti és nyugoti egyház egymástól 
különböztek ; s habár egykor, midőn ugyanezen pá-
pánál a megerősítésért könyörgött, ő m a g a sokol-
dalú alapossággal kimutogatta, miként ezen különb-
ségek daczára is, az osztatlan egység szent kötelékei 
szorosan összetartják a latin és görög egyházat, mint 
mellyek a hitlényegben t e l j e s e n e g y é r t e l m ű -
e k : most mégis mindezen különbségeket lényegese-
kül tüntetvén ki , a latin egyházat tévedésről, az 
igaz hit megrontásáról kezdte vádolni ; zsinatra hi-
ván össze kelet püspöki karát, hogy a görög egy-
háznak a latin egyháztóli elválását kikiálthassa. 

Bardas a császár kegyelméből fölségsértés gya-
núja miatt kiesvén, megöletett. Photius most Mihály 
császár szivébe magát minden aljas módon behíze-
legvén, engedelmet nyert a kihirdetett zsinatra, 
melly 867-ben meg is tartatott. A pápát újra egy-
házi átokkal sújtotta ; s a zsinat határozatait neki is 
megküldte, valamint II. Lajos nyugoti császárnak: 

kinek ígéretet tett a keleti császárságra, ha segéd-
keznék a pápát elűzni ! 

De Photius szerencsecsillaga csakhamar letűnt. 
A meggyilkolt Mihály császárt Macedoi Vazul kö-
vetvén, mihelyt 867-ben trónra lépett, Photiust 
azonnal elkergette, Scopen kolostorba záratta, és a 
patriarchai széket Ignácznak visszaadta. Mindezt kö-
vetei által csakhamar tudomására adta I. Miklós pá-
pának , és Ignácz kívánsága szerint egyetemes zsi-
natot indítványozott, mellyen a sokáig zaklatott 
keleti egyház békéje helyreállíttatnék. A pápa ör-
vendve fogadta Vazul császár ezen ker. szellemű in-
tézkedéseit, s készségesen nyujta kezet a zsinat mi-
előbbi alakítására; de fájdalom! a rendithetlen eré-
lyű, s fogyhatlan buzgalmu egyházfejedelem, mielőtt 
a tervezett zsinat létrejött volna, minden jók mély 
bánatára elhunyt. ' 

Utódja, II. Adorján pápa, a császár és Ignácz 
követeit szívességgel fogadván, már előlegesen ohaj-
tott némelly ügyet megállapítani; mi végre 868-ban 
részletes zsinatot tartván, elvetette Photius és Mihály 
istentelen intézkedéseit, a miket csak cselekedtek a 
romai egyház, a pápa, és Ignácz ellen— A zsinaton 
leendő képviselőül Donát ostiai, István nepesi püs-
pököket, és Marin diacont nevezvén ki, 869-ben el-
küldte Vazul császárhoz ; megírván, miként ennek 
magas közbenjárása és szorgoskodása által, Konstan-
tinápolyban népes zsinatot akar tartatni, mellyen 
követei elnökölnének. A császár kitűnő tisztelet-
tel fogadta a követeket, és a pápa levelét megcsó-
kolta. . . . 

Vazul császár tehát II. Adorján, a pápa megha-
gyása- és elhatározásából kelet püspöki karát meg-
hívta a nyolczadik e g y e t e m e s zsinatra: melly-
nek helye Konstantinápoly, sz. Zsófia temploma, kez-
dete 869. év oct. 5-én, vége 870. év február utolsó 
napján vala. Tíz ülés alatt 27 canonba foglaltattak 
a határozatok— V. ülésben előidézték Photiust is, 
kérdezvén tőle : elfogadja-e I. Miklós és II. Adorján 
pápák rendeleteit? Néhány szóval kitérő, sőt sértő 
választ adván, a kérdéseket többnyire hallgatással 
mellőzte— A VII. ülésben még egyszerbeidéztetett 
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Photius, és fólszentelője, a syracusai Gergely, vala-
mint a hason érzelmii püspökeik. De ezen végső kí-
sérletre sem akartak Isten és az ő egyháza sz. rendele-
teinek meghódolni. Törhetlen makacsságuk ekkor már 
kétségtelen levén, a pápai követek kívánatára fölolvas-
tattak I. Miklós és II. Adorján pápának sújtó rendele-
tei, ugy szinte a romai zsinat végzeményei Photius el-
len; végre a pápai követek utolsó intelme, párosulva az 
egyházi átok Ígéretével, ha meghajolni vonakodná-
nak. Csak miután a Krisztus által rendelt s alapított 
sz. törvényes hittársalat, az egy , szent, katholika, 
és apostoli anyaszentegyház, annyiszor ismételt fel-
hívására sem olvadott föl ezen gőgös ábrándozok 
jéghideg lelke , csak midőn a jobbratérés reményei-
nek utolsó gondolata is elenyészett, akkor nyilvá-
níttatott az egyházbóli kizáratás rettenetes, de igaz-
ságos ítélete ezen féktelen egyénekre *) 

A tizedik és utolsó ülésben fölolvastattak a 27 
canonban foglalt határozatok : minden eddigi eret-
nekségek , Photiussal és követőivel együtt újra kár-
hoztattak. Ekkor kérdezé Yazul császár, valljon el-
fogadják, helyeslik-e a zsinat atyái mindazon hatá-
rozatokat , mellyek az egyház ezen szent és egyete-
mes gyülekezetében hozattak? Lelkesedve válaszo-
lák az atyák : ,mindnyájan igy érzünk, mindnyájan 
azt hirdetjük , mindnyájan együttérezvén , bele-
egyezvén , örömest aláírjuk. Ez az igazság Ítélete, 
ez a jogosság határozata, ez a canonok értelmezése, 
ez az egyházi rend védelme ' 

Ki hitte volna, hogy a nyolezadik e g y e t e -
m e s zsinatban egyházi átokkal sújtott, kiközösí-
tett, világi állásába visszataszított, száműzött, és 
minden jók mély utálatára érdemes Photius a patri-
archai díszes széket valaha visszafoglalhassa? A 
mesterileg ravasz férfiú tíz évi számkivetésében elég 
időt nyert olly pokoli ármány szövésére, melly Va-
zul császár gyűlöletét hálás elismerésre és szeretet-
re birta felolvasztani ! — Jól tudta Photius, miként 
ezen császár végtelenül restelte pórias származását, 
s hiúságának mi sem tömjénezhetett volna kedve-
sebben, mint ha családi fájának valamellyik ágában 
királyi vérre tudott volna mutatni. Éles esze és tu-

' ) Az egyházi átok illy tartalmú vala : ,Photio Curiali 
et invasori anathema. Photio saeculari et forensi anathema. 
Photio neophyto et tyranno anathema. Photio s c h i s m a t i -
c o , et damnato anathema. Photio moecho et parricidae ana-
thema. Fabricatori mendaciorum anathema. Inventori perver-
sorum dogmatum anathema. Photio novo Maximo Cynico ana-
thema. Novo Dioscoro anathema. Novo Iudae anathema. Omni-
bus sequentibus et fautoribus eius anathema... 

dományos készültsége csakhamar föltalálta a legil-
latosb tömjént a hiu császár számára. Szerkesztett 
ugyanis önkényleg bizonyos származási táblát, mely-
lyen Yazul császár őseit Tiridates örmény királyig 
fölvezette, s Yazul apjának Beclas uj nevet adott, 
mellynek egyes betűi a császár, császárnő, és gyer-
mekeik nevének kezdőbetűit ábrázolták. Ezen köl-
tött névszármazatot régies bőrtáblákra állítólag ale-
xandriai betűkkel leírván , s füstös papírba burkol-
ván , a vele egyetértő Theophanes udvari pap, s ké-
sőbb a csalárdságbani részvétért cappadociai püspök 
közremunkálásával, a császári könyvtárba rejtette 
el. Theophanes aztán jelenté Yazul császárnak, mi-
ként ő a könyvtárban bizonyos igen régi kéziratra 
bukkant, mellynek megfejtésére alig lenne képes 
valaki, hacsak nem Photius, a nagy tudománybu-
vár. Elküldték tehát Photiushoz: ki az ekként ke-
zébe jutott szerencsefonalat ügyesen föl tudta fog-
ni; kijelentvén, miként az igen fontos megfejtést 
egyedül csak a császárral közölheti. A kíváncsi fe-
jedelem tehát azonnal magához idéztette Photiust a 
számkivetésből; ki a nemzetségi fényért sóvárgó csá-
szárnak legnagyobb örömére értelmezte az általa 
koholt kéziratot ; dicsőséges és hatalmas birodalmat 
is jósolván ki belőle. A császár annyira lekötelezve 
érezte magát, hogy e hamis prófétát udvarával kí-
nálta meg : hol ez a császári gyermekek oktatása ál-
tal utat tört a család bizalmához és szivéhez. Finom 
ravaszsággal párosult sokoldalú ismereteit, és az or-
szág ügyeinek elintézésében korábban szerzett gya-
korlottságát csakhamar igénybe vették az udvarnál. 
Igy lőn, hogy befolyása napról-napra messzebb ter-
jedett; mellynek sok országnagy és püspök annyira 
meghódolt, hogy már közel állott czéljához, a visz-
szafoglalni ohajtott patriarchai székhez... . Ignácz e 
közben 877. oct. 23-án meghalt. A megürült patriar-
chai széket már ekkor kevés nehézségbe került Pho-
tiusnak visszaszerezni ; mi Ignácz halála után harmad-
napon Yazul császár kedvezéséből meg is történt." 

A házassági akadályokról * ) . 
VII. A ne m - b o n tó a k a d á l y o k o s z t á l y o -

z á s á r ó l . 
Az austriai átalános polgári törvénykönyv, mint 

már érintettük másutt, a házassági akadályokat 
átalában véve sem osztván fel bontók- és gátlókra, 

*) Az e czim alatt megkezdett értekezés előbbi szakaszait 
1. ,Religio' 1859. I. félév. 113, 172, stb. 1. 



annál kevésbbé foglalkozik ez utóbbiak osztályozásá-
val. Mivel pedig az 53. §-ban példaképen mégis elő-
hoz néhány körülményt, mellyek gátló akadály okul 
tekinthetők : hogy azokat a házassági akadályok kö-
zé valahol mégis elhelyezhesse, a bontók közt, mint 
gátolható akadályokat sorolja elő. Az 1856-iki oct. 
8. házassági törvényekben azonban a gátló akadá-
lyok felosztásának bizonyos neme már észrevehető, 
miután az I. függelékben is, a II. függelékben is van 
szó nem-bontó akadályokról. Noha pedig az akadá-
lyok, mellyek egyházi részről tétetnek a végből, hogy 
gátolják a házasságkötést, egyházi nyelven egysze-
rűen e nevezet alatt, ,gátlók', értetnek: tudjuk még-
is, hogy voltaképen azok sem egyebek, mint tilal-
mak'; csakhogy egyházi tilalmak. Viszont, noha a 
tilalmak, mellyeket az állam a házasulandók elétüz, 
e szokottabb kifejezés alatt, ,tilalmak', csakhogy ál-
lami tilalmak, és pedig jól mondva fordulnak elő : de 
ezen tilalmak is arra valók, hogy gátolják a házas-
ságkötést. E szerint, jóllehet a nem-bontó akadályok 
(legyenek azok akár az egyház-, akár az államtól 
hozva,) természetűknél fogva, közösen és egyformán 
,gátlók, és tilalmak' : mindazáltal e megszokott kife-
jezések alatti értelemhez alkalmazkodva, hogy a meg-
különböztetés szembetűnőbb legyen, az uj házassági 
törvényekben található nem-bontó akadályok először 
is névszerint e g y h á z i g á t l ó k r a , s á l l a m i 
t i l a l m a k r a oszthatók; azok alatt azon i-endele-
teket értvén, mellyeknek a házasulandók egyházi 
részről, ezek alatt pedig, mellyeknek állami rész-
ről vettetvék alá. A nem-bontó akadályok tehát a 
két hatalom- és törvényhozásnál fogva, mellyektől 
hozatnak, átalában á l l a m i a k r a , s e g y h á z i a k -
r a oszlanak ; ezen két részrei felosztás alatt, a sze-
rint , a mint külön egyik, vagy másik hatalomtól 
származnak, valamennyi nem-bontó akadályok fel-
sorolhatok és osztályozhatók levén : azok is, mellyek 
nincsenek fölemlítve az uj házassági törvényekben, 
de léteznek ; valamint azok is, mellyek e törvények 
kibocsátása óta keletkeztek, vagy ezután támadná-
nak. És a nem-bontó akadályoknak ezen , a k é t 
k ü l ö n h a t a l o m t ö r v é n y h o z á s á n a l a p u l ó 
f e l o s z t á s á t tartjuk mi j o g i l a g a leghelyesebb-
nek ; mellyre az uj házassági törvények világos pél-
dát mutatnak, midőn ama tilalmak, mellyek állami-
lag előszabvák, az állam hatalmát és törvényhozá-
sát képviselő I. függelékbe ; ama gátlók pedig, 
mellyek egyházilag előszabvák, az egyház hatal-
mát és törvényhozását képviselő II. függelékbe van-
nak beosztva; s midőn mindegyik hatalom az általa 

hozott tilalmakat külön elősorolja, ha mindjárt azok 
tárgyában itt-ott összeegyeznének is. Kétségkívüli 
azonban, hogy e tilalmak osztályozását illetőleg bi-
zonyos rendkivüliség mindkét függelékben észreve-
hető. Például a II. függ. a házasság m e g h a t a l -
m a z o t t általi kötésének, vagy a beegyezés f ö l té-
t e l e s nyilvánításának tilalmát nem adja elő a gátló 
akadályok közt, hanem a bontók közt az 50. és 55. 
§§-ban. A 47., 49., 199. §§-ok is foglalnak maguk-
ban gátló akadályt. (Mi ezeknek a gátlók közt jelö-
lendünk ki helyet.) Viszont az I. függ., államtilalmai 
közé beosztja a lopva-menyegzést (18., 19. §§.); vagy 
hogy, ha a felek mint protestánsok kötöttek házas-
ságot, azután az egyik megtér, a megmaradt idegen 
felekezetű, elválasztatása esetében katholikussal nem, 
a katholikufísá lett fél pedig, még elválasztott társa 
újra házasodása esetében sem (föltéve mindig, hogy 
a házasság egyházjogilag érvényesen köttetett,) lép-
het mással házasságra (67. §. 1856. oct. 8. ny.-par. 
V.). Ámbár az I. függ. illy előhozásai, tehát az állani 
részéről is tiltakozásai ellen semmi kifogásunk : még-
is, mivel azok bontó akadályok, itt, a csak gátlókés 
tilalmak osztályozásánál, azokat számba nem veend-
jük. Jóllehet pedig jogilag azon felosztás mellé ál-
lunk , melly a nem-bontó akadályokat ugy adja, a 
mint azokat külön és egyenkint az állani, vagy az 
egyház törvényhozási hatalma szabályozza: tekintet-
be véve mindazáltal egy részt, hogy mind az állam, 
mind az egyház önálló hatalmánál fogva, a nem-bon-
tó akadályokban könnyen megesik, (miként az uj há-
zassági törvények is láttatják,)hogy ugyanazon tárgy-
ban , mellyben az egyház gátló akadályt tüz ki, ré-
széről az állam is tilalmat formál ; tekintetbe véve 
más részt, hogy ugyanezen akadályoknak csak szük-
séges felvilágosítására szolgál, ha egymással össze-
vettetnek és szembesittetnek : ennélfogva i s k o l a i -
l a g azon osztályozást is üdvözöljük, melly a nem-
bontó akadályokban a tárgyak szerint alakittatik, a 
mint tudnillik azokban vagy csak az állam, vagy 
csak az egyház, vagy mindkét hatalom intézkedik. 
Az uj házassági törvényekben, tárgyuk szerint, a 
mondottak értelmében, osztályozni akarólag a nem-
bontó akadályokat, azok h á r o m f é l é k n e k tűn-
nek föl : miután vagy csak az I., vagy csak a II., 
vagy mind a két függelékben tárgyaltatnak. Mivel 
pedig a két függeléknek egyenlő kihirdetése, az 
azokban levő tilalmaknak mind az egyház, mind az 
állam részérőli egyenlő s viszonti helyeslését, és 
elfogadását tanúsítja; de különben is, valamint a II. 
függ. 69. és 70. §§-ai kivétel nélkül tilalmazzák az 
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ál 1 nini szabályok áthágását, ugy föltehetni, hogy ál-
lamilag is, legalább hallgatagon, rosszaltatik azon 
akadályok netaláni megsértése is, mellyekről csupán 
a II. függelékben van szó : e szerint, ha mindjárt két-
ségtelen is, liogy bizonyos akadályok az uj házassági 
törvényekben egészen állami természetűek,mig mások 
egészen egyházi természetűek ; mégis sem a csak I., 
sem a csak II. függelékben előforduló tilalmakat t i s z -
t á n államiaknak, és t i s z t á n egyháziaknak nem fog-
juk nevezni; hanem a fönebbi okoknál fogva, a) azo-
kat, mellyeknek tárgyáról csupán az I. függ. rendel-
kezik, k i v á l ó a n á l l a m i t i l a l m a k n a k ; b)azo-
ka t , mellyeknek tárgyáról csupán a II. függ. intéz-
kedik , k i v á l ó a n e g y h á z i g á t l ó k n a k ; c) 
azon akadályokat pedig, mellyeknek tárgya fölött 
mind államilag, mind egyházilag intézkedve van, 
nevezendjük v e g y e s e k n e k . Miképen, és melly 
akadályok kerülnének aztán, ezen iskolai felosztás 
nyomán, az a) , mellyek a b ) , s mellyek a c) a lá , 
ámbár az elszámlálás rendszeresen ide tartoznék, azt 
mégis, nehogy az ismétlés által a tér szenvedjen , a 
jövő czikkre bizzuk, mellyből az úgyis kifog tűnni; 
miután abban a nem-bontó akadályok egyenkinti 
felmutatását, ezen iskolai felosztás szerint intézend-
jük. A j o g i l a g o s felosztásnál természetesen neve-
zet szerint sem ,vegyeseket', sem ,kiválóan', hanem 
pusztán ,állami tilalmakat, és egyházi gátlókat' kü-
lönböztethetvén meg, ha alább az akadályok egyen-
kinti felmutatásánál a ,vegyesekben' azt, a mi ben-
nök államilag rendeltetik, az ,állami tilalmakhoz', a 
mi pedig egyházilag rendeltetik, az ,egyházi gát-
lókhoz' adjuk: ugy hogy valamint eddigi értekezé-
seinkben , ugy az egyes akadályok akár felmutatá-
sában, akár beosztásában sem terjeszkedünk ki egyéb 
nem-bontó akadályokra, mint mellyek az 1856-diki 
oct. 8. törvényekben találtatnak. A polgári törvény-
könyvben levő akadályokat azonban folyvást szem 
előtt tartjuk : minthogy á l l a m t ö r v é n y h o z á s i-
1 a g értve, a concordatum X. czikkének foganatosi-
tásakép, az uj házassági törvények a polgári codex 
határozataira következtek, mellyek annyiban, meny-
nyiben a jelen házassági törvényekkel ellenmondás-
ban nincsenek, a bevezetési nyiltparancsXIII. (1856. 
oct. 8.) czikke alapján most is hatályosak. V i l á g o s i . 

Koreai missio. 
Asia éjszak-keleti partján, China fölött fekszik K o r e a , 

melly Chinától független kormánynyal bir ; különben pedig 
az európaiakra nézve csaknem egészen ,terra ignota' volna, ha 

az ott lakó katholikus hittéritők levelei néha-néha világossá-
got nem vetnének az ottani állapotokra. Ff. B e r n e u x , ko-
reai apostoli helynök ur két illy levele közöltetik most a fran-
czia hittérítő egylet évkönyveiben ; mellyeknek rövid kivona-
tá t , közérdekességök miatt, ezennel adjuk. Ft . Berneux, cap-
susi fölszentelt püspök , az apostoli sz. szék által Korea apos-
toli helynökévé neveztetvén, 1856-ik évi martius 14-én szál-
lott ki u j hazája (melly egyszersmind a martyrok kiváltságos 
hazája,) legtávolabb szigetpartjain, mellyeknél tovább hatolni 
a chinai hajók nem mernek. 21-én érkezett meg a hajó, mely-
lyet előleges megegyezés szerint a koreai keresztények püs-
pökük elé küldtek. Ez , nehogy a pogányoktól észrevétessék, 
az éj sötétségében lépett át az uj hajóra: koreai gyászöltönyt 
vett magára, melly az egész embert, még az arczot is elfedi ; 
s ez öltöny oltalma alatt fényes nappal vonult be martius 27-én 
Korea fővárosába : azon városba, mellyből annyi vérparancs 
indult ki a keresztények üldözésére, s hol az üldözők dühe 
annyiszor győzetett le a vértanuk állhatatossága által. Ő, mint 
az egész királyság lelki főnöke, a fővárosban telepedett meg, 
honnan könnyebben közlekedhetik az országban szerte mű-
ködő hittéritőkkel ; s hol, noha a király ágyúinak mintegy tor-
kában áll, mégis az ország sajátságos institutióinak következ-
tében teljes biztonságban van. 

Ugyanis Korea lakossága három osztályból áll : tudnil-
lik nemesekből, középosztályból, mellyhez leginkább a keres-
kedők tartoznak, és alsó néposztályból. A nemesség Koreá-
ban olly hatalom, mellyet a király maga is tisztel, megsérteni 
pedig nem mer. Az állam hivatalnokai, poroszlói, nem mernek 
egy nemeshez nyúlni : illy merényletért hátuk keservesen 
meglakolna. A nemesség ez előjogait használta föl a főtiszt, 
püspök ur , személye biztosítására. Ugyanis házába egy nemes 
keresztény családot fogadott be , melly elől lakik , és a ház 
tulajdonosának tartatik : a hátulsó házban pedig, hol Koreá-
ban rendszerűit a nők laknak, s hova idegennek betolakodni 
tilos , van a püspök ur szobája , melly neki mindene : kápol-
nája , dolgozó-szobája , látogató-tereme , sőt egyedüli sétahe-
lye is. I t t tölt ő évenkint négy hónapot ; a többi időt missio-
tartásra szentelvén, a hegységben lakó keresztények közt. Egy 
pogány sem gyanitja az ő ittlétét ; sőt még a keresztények 
sem tudják, hogy tulajdonképen hol lakik : mert ezekkel 4 
katecheta által közlekedik ; ezek hivják őt a beteghez is , ki-
hez a fön leirt gyászöltönybe burkolva megy. Ez óvatosságra 
őt ama nagy veszély kényszeríti, mellybe fölfedeztetése ese-
tében mind magát , mind az egész hivő sereget döntené. 

E folytonos aggodalomért és szenvedésekért a hittéri-
tők elegendő vigasztalást nyernek a hivek szaporodó számá-
ban , s hitbeli buzgóságában. A főtiszt, püspök ur a koreaiak-
ról azt irja , hogy ők átalában jólelkületüek ; s rövid idő alatt 
egész Korea keresztény lenne, ha hitbeli szabadság volna. 
De az üldözés daczára is terjed a keresztény hit ; sőt már a 
ministerek és királyi herczegek palotáiba is behat : minden 
palotában vannak emberek, kik imádkoznak , és a kátét tud-
ják ; de még nem eléggé erősek azon áldozatok hozatalára, 
mellyeket a ker. hit vallása e perczben megkiván; s igy még 
jobb időre várnak. A kormány a ker. vallás iránt mindig el-
lenséges indulattal viseltetett, és hitvallóinak vérét gyakran 
ontotta. Az utolsó években azonban szelídebben bánt velők ; 
minek okát valószínűleg a félelemben kell keresni : mivel egy 
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idő óta franczia hadihajók többször czirkáltak Korea partjain. 
De a pallos azért még mindig a keresztények feje fölött le-
beg ; és igy szó sem lehet arról, hogy a keresztények maguk-
nak kápolnát építsenek. De tehát hol , és miképen végzik aj-
tatosságukat ? E kérdésre főtiszt. Berneux ur imigy felel meg : 

„Vasárnap a keresztények tizenketten , vagy tizenöten, 
egészen titokban majd ebben, majd abban a házban összejön-
nek ; nehogy a pogányoktól észrevétessenek , halkan végzik 
el a püspök által kiszabott imákat, s hallgatják a napi evan-
gélium magyarázatát : a napnak többi része a sz. olvasó imád-
ságára , katechismus tanulására, s a gyermekek oktatására 
fordittatik. így szentelik meg a koreaiak a vasárnapot ! Meg-
engedni nekik, hogy a sz. misémre eljöjjenek, annyi volna, 
mint mindent koczkára tenni : egy hónap eltelte előtt már 
fogságban volnék. Valamelly keresztény házában tartatik a 
missio is , melly mindenkor septemberben veszi kezdetét. A 
keresztények alig várhatják már ez időt : ez az egyetlen nap 
az évben, mellyen a szentségekben részesittethetnek , mely-
lyek után annyira sóvárognak, s mellyen láthatják a hitté-
r i tőt , ki iránt ők olly gyermeki tisztelettel viseltetnek. Ha.a 
katecheták kijelölték a házakat, mellyekben a gyülekezet le-
end , s mindenkinek a helyet és időt bejelentették, elmegyek 
azon házba, hol a missio megnyittatik , s hol 30 , vagy 40 ke-
resztény már várakozik rám. Egy kis szoba itt kápolnává ala-
kí t tatot t , mellynek egyedüli ékessége: egy feszület, és a 
bold. Szűz képe. A kátéból való vizsga, mellynek a nyolczvan 
éves aggastyán szintúgy aláveti magát , mint a tizéves gyer-
mek ; a szentségeknek mikénti méltó fölvételéről szóló okta-
tás ; harmincz, vagy negyven gyónó kihallgatása ; alkalmilag 
a keresztség, vagy utolsó-kenet szentségének kiosztása engem 
az egész nap, sőt még az éj egy részén át is elfoglal. Más-
nap egy órakor már mindenki fölkel ; két órakor van a sz. mi-
se ; s ez alatt az áldozás. Végezetül oktatás adatik a jóbani 
állhatatosságról , és ennek segédeszközeiről. Nap fölkelte előtt 
más házba megyek, hol rám már más keresztények várnak, 
s hol az előbbi nap ajtatos gyakorlatai ismételtetnek. A fővá-
rosban igy megy ez vagy 40 napon át, mi engem annyira ki-
fáraszt , hogy néha megesett már , miszerint a fáradság- és 
álomtól elnyomatva eldőltem a szobámban. 

A missio ideje a munka, de egyszersmind a lelki vi-
gasztalás ideje ; mert ekkor tűnik ki a mi keresztényeink hit-
beli buzgósága. Gyakran megtörténik, hogy nők és gyermekek 
a sz. keresztséget fölveszik , és férjök, vagy szülőik tudta 
nélkül teljesítik vallási kötelmeiket. Maga a magasrangu hölgy 
is, e különben olly félénk lény. ki háza küszöbén soha sem 
lép á t , bátorrá lesz, ha a szentségekbeni részesülésről van 
szó. 0 megvárja , mig egész családja elalszik : ekkor egy sze-
gény pórnő öltönyébe burkolódzik , s éjjel titkon jön a házba, 
hol a keresztények összegyűlnek. 0 a mise előtt meggyónik, 
jelen van a sz. misén, s miután az angyalok kenyerében része-
sült, szintolly titkon, mint jött, megy haza, hol még mindenki 
alszik ; hálát ád Istennek a vett kegyelmekért : és veszélyes 
kirándulása szerencsés végéért. Ja j neki, ha férje észreveszi 
éjjeli távollétét ! Ez ugyanis nem tudván felfogni neje jámbor 
indokait, merészségeért méreggel büntetné őt meg. — A fő-
városon kivül, még 16 falu tartozik missio-körömhez. I t t , a 
hegyek közt , a missio kevesebb nehézséggel jár. Minthogy 
a keresztények a pogányoktól elkülönözve élnek : itt nincs 

szükség olly szigorú elővigyázatra. A hegységben, igaz , na-
ponkint 4—5 órát gyalogolni kell az embernek, és a szalma-
talpu czipők a hóban és vizben csakhamar átáznak : de itt az 
ember legalább szabad légkörben mozog, és a szükség kivánata 
szerint ki is pihenheti magát. Ha illykép nyolcz hónapot a mis-
sióban töltöttünk, a hittéritő fáradtan ugyan, de számtalan 
lelki vigasztalással megjutalmazva tér vissza szállására , hol 
visszavonultságban és tanulmányai közt tölti el a nyári négy 
hónapot, mellyek alatt úgyis lehetetlen missiót tartani. 

Keresztényeink száma az utolsó számitás szerint tizenöt 
ezerre megy: kikhez ez év folytán még ötszáz ujon keresztelt 
járult. A hegyek közt két elrejtett collegiumom van, mellyek-
ben tizennégy ifjú a papi pályára készül. A sz. gyermekség 
társulatának alamisnáival hatvan kis gyermeket táplálok, ki-
ket szülőik elhagytak." 

Főtiszt. Berneux ur levelében emlitést tesz még a jelek-
ről , mellyekből azt lehet gyanítani, hogy ismét üldözést for-
ral a kormány. Ez nevezetesen biztosokat küldött az egész 
országba, kik a keresztényeket összeirni kötelesek. E biztosok 
visszajötte után fontos (bár ne lennének véresek !) rendszabá-
lyokat várnak a keresztényekre nézve. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , julius 7. A Szent-István-Társulat ma tartotta ft. 

D á n i e l i k János kanonok s alelnök előlülése alatt havi vá-
lasztmányi gyűlését ; mellynek tárgyát részint a több rendbe-
l i , sajtó alatt levő munkákróli értesítés, részint egyes hiva-
talnokok jelentése képezte. Ez utóbbiak közül közérdekűnek 
tartjuk fölemlíteni a társulati tagok számáról (f. é. jul. 1-én) 
adott részletes kimutatást, melly szerint jelenleg van 200 
alapitó, 90 tiszteleti, és 5809 rendes, tehát összesen 6099 
tag. Részletesen: Pesten van 486.; Bécsben 31. ; Bukarest-
ben 8.; esztergomi érs. megyében 645.; kalocsai érs. m. 251.; 
egri érs. m. 673. ; beszterczebányai m. 40. ; Csanádi m. 337. ; 
diakovári m. 8.; erdélyi m. 400.; győri m. 271. ; kassai m. 
318. ; nagyváradi 1. sz. m. 281. ; nyitrai m. 122. ; pécsi m. 349.; 
rozsnyói m. 140. ; szathmári m. 363. ; székesfej érvári m. 168.; 
szepesi m. 51.; szombathelyi m. 235.; váczi m. 444.; veszprémi 
m. 330.; és a pannonhegyi főapátságban 148. A társulat által, 
szegényebb plébániák használatára ajándékul küldött ,Sz. sza-
kaszokéról adott jelentésből kitűnt, hogy eddig a hazában ösz-
szesen 1125 templom részesült illynemü ajándékban. A tár-
sulat részéről hozott ezen áldozat nagysága leginkább abból 
látszik k i , ha fontolóra veszszük, hogy illy templomi könyv-
nek ára 2 frt 10 kr. a. é. ; a mi minden esetre tetemes össze-
get képvisel. Bibornok-hg-primás és esztergomi érsek ő emi-
nentiája az esztergomi zsinati acták egy példányát a társulati 
könyvtárnak ajándékozni méltóztatott. A nagyváradi 1. sz., 
és a székes-fejérvári püspök ur, nem különben a kegyes-tanitó-
rend főnöke az ajándékba küldött ,Sz. szakaszok'-ért, és az 
illavai es. kir. középponti fogház lelkésze a fegyintézetnek ado-
mányozott (számra nézve 223 példány, és 500 db szentkép) 
könyvekért hálaköszönetet mondanak. A társulati lapok állá-
sáról jelentetett, hogy (f. hó 5-ikeig) a .Religio' előfizetőinek 
száma 585.; a ,Kath. Néplap'-é 1268.; és ,Kath. Christ'-é 565. 
Bemutattatott egy , ,Iránytű az élet tengerén. Irta Tamási 
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Sándor' cz. kézirat, melly szabályszerű birálatra adatott. Vég-
re az ügynöki jelentésből kitűnt, hogy mult junius hóban a 
társulat összesen 99 rendes taggal szaporodott. 

Genf-bői irják a ,L'Univers'-nek : „Genf napról-napra 
mindinkább növekedni látja keblében a catholicismus éltető 
csiráit, mellyeket Calvin rigorismusa elfojtott. Eszmék, müvek, 
intézetek, mindenek megujulnak a régi ,protestáns Romá'-ban, 
s az egyház befolyása alatt javulásnak indulnak. A calvinismus 
akkép nyilvánul, mint a lélekre semmi hatalommal sem biró 
mozdulatlanság. S lehet-e ez máskép ? 0 egyet sem elégit ki 
amaz eltávolithatlan szükségérzetek közül, mellyek a religio 
hatását igénylik az emberiségben. Az emberi-nem a religiótól, 
az igazság tanításán kivül, az isteni-tisztelet magasztos kül-
jeleit , a költőiség és művészet megindító befolyását is meg-
kívánja : az ember számára folytonos támaszt is kiván egy 
hathatós egyházi szolgálat közbenjárói tisztében ; a társadalom 
érdekében pedig az Önfeláldozás és szeretet ihlettségét, föl-
emelkedett eszméket, a rend és hierarchia határozott elveit. 
A genfi calvinismus pedig eltörölte a cultust, száműzte a mű-
vészetet, és mit sem tud a költőiségről. Az embertől még a sze-
líden hatalmas szó vigasztalásait is megvonja, melly a kötés 
és megoldás ajándékával birna. Alapitója nagyravágyásának 
daczára, még csak a társadalomra sem bir befolyással. A genfi 
protestáns a rationalisticus bölcsészethezi folyamodásra van 
utasitva, hogy ez világosítsa fel őt önmaga , s a dolgok vég-
okai felől. E tanulmány első föltétele a szabadság : Calvin pe-
dig megtagadá ezt az embertől; képtelennek nyilvánítván őt 
az igazság megérthetéseig emelkedni, ha csak nincs praede-
stinálva. Ennek következtében látjuk a genfi protestantismus 
nemesb és erőteljesebb szellemeit a kath. egyház felé hajlani. 
Sz. hitünk vissza kezdi helyét nyerni Calvin városában, hagyo-
mányainak magasztossága-, hierarchiájának ereje-, cultusának 
nagyszerűsége-, s bájaival együtt. Az Ur napja ez évben a genfi 
canton kath. plébániáiban szokatlan fénynyel ünnepeltetett 
meg. Carouge város a szó teljes értelmében virágok- és lombok-
kal volt szőnyegez ve. Temérdek nép kisérte az Oltári-szentsé-
get, sz. énekeket zengve. Genfből több mint 8000 protestáns jött 
ki a sz. menetet nézni. A nagyszerű látvány álmélkodással tölté 
be a szemlélőket. Az ő templomaik soha sem viszhangoznak az 
öröm és boldogság ama kifejezéseitől, mellyeket a mi templo-
mainkba lépve hallanak. E minden részről összesereglett vé-
getlen sokaságban, a tiszteletteljes magaviselet és illem mind-
végig megtartatott. A protestánsok nem értették ugyan meg 
az általuk látott fönséges tüneményt : de érezték, hogy egy 
nagy titok ünnepelteték ; és jó hiszemü testvéreinknek szük-
ségkép érezniek kellett, legalább részben, amaz édes kereszté-
nyi megindulást, mellyet a hivő tapasztal, ki az Isten szine 
előtt jelenik meg. Járdalat után egy lausannei prot. lelkész 
felsóhajtva mondá : Egyedül a catholicismus tudja a religio 
költőiségét az erkölcsiség elveivel egyesitni." 

— Ugyanazon kútfő értesit róla, hogy a schweizi prot. 
egyházak küldöttjei Zürichben a sz.-irásnak egy ujabb fordí-
tása felől tanácskoznak, melly a német ajkú közönség hasz-
nálatára szolgáljon; s a tudósító csudálkozik raj ta , miszerint 
.egy, a sz.-irást egyedüli kútfőnek nyilvánító hitfelekezet, há-
rom század óta nem juthatott odáig, hogy azt kellő fordítás-
ban bírja. „Tiz év óta , mond , öt uj fordítás jelent meg fran-
czia, három német, két angol, és két vagy három olasz nyel-

ven. De fájdalom! a fordításokkal épen ugy van a dolog, mint 
a magyarázással : mindenki ugy forditja, s magyarázza a sz. 
szöveget, a mint kcdvencz véleményeivel leginkább egyez. S 
a baseli prot. theologusnak , Wettsteinnak igaza volt, midőn 
Bibliája elé e szavakat irta : 

Hic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua." 

Lissabon , jun. 13-ikán. A portoi püspök, Fonseca 
Moniz Bernát, maj. 13-ikán kelt főpásztori körlevelében vi-
lágosan engedi láttatni az itt uralkodó vallási tudatlanság 
mély sebét, s egész kiterjedésében gyanittatja egy másik baj 
létezését, melly az elsőt is kimagyarázza. Valódi vigasztalásul 
szolgál, lelki főnökeink egyikének szózatát hallani e bajok ki-
mutatásában : mert mi sem borzasztóbb, mint a síri hallga-
tagság, melly hasonló körülményeket elfed. Az egyház és 
hazája javáért legnagyobb buzgalmat tanúsító püspök e kör-
levelében ama pogány szokások és profán visszaélések ellen 
kel ki, ,mellyeket a legvastagabb tudatlanság és értelmi vak-
ság hoztak be, s tartanak fön az isteni-szolgálatban, sz. hitünk 
legnagyobb kisebbségére, s a ker. morál kárára.' Ezek közé 
sorolja különösen ama drámai előadásokat, mellyekkel az olly 
sz. czélu ünnepi járdalatok megszentségtelenittetnek. „Ki nem 
látta, mond, a bucsujáratok és vallásos ünnepélyek, sőt sz. 
menetek alkalmával, és a templomok bensejében is ama szín-
padias, sőt szentségtörő mutatványokat, mellyekben férfiak és 
nők, néha talán még rossz hirü s rendetlen életet követő 
egyének is , sz. János evangélistát, sz. Mária Magdolnát, az 
apostolokat és evangélistákat, sz. Józsefet, a bold. Szüzet, sőt 
magát Krisztus Jézus isteni személyét is képviselik ! Es e tisz-
teletlen , durva, szentségtörő előadások , e méltatlan é 1 ő ké-
pek nem csupán faluhelyen láthatók, hanem, mi csaknem hi-
hetetlen , elég vakmerőséggel, a városokban is szem elé jönni 
bátorkodnak, és itt kedvesen fogadtatva meg is tapsoltatnak ! 
Azt remélhette volna az ember, hogy egy hithű s kath. nép, 
az idők haladtával, mindinkább okuland a ker. tanitás és evan-
géliumi elvek következtében : azonban századunk szerencsét-
lenségére, a belforradalmak, s az egyházban is megtágult 
fegyelem hiánya miatt , a nép napjainkban közönségesen ke-
vesebb erkölcsi miveltséggel, kevesebb ajtatosság- és isten-
séggel bir." Ezért az egyházi ünnepélyek megülésében is , az 
ezzel foglalkozók nagyobb súlyt helyeznek az érzékileg gyö-
nyörködtető profán szertartások- és külsőségekben, mint ma-
gában a megtartandó isteni-szolgálatban. „S mi magunk is 
láttunk e megyében olly községeket, vagy inkább ezeket kép-
viselő egyéneket, kik, mivel e pogány szokásoknak a vallási 
gyakorlatokkali összekeverése nekik meg nem engedtetett, in-
kább ez utóbbiakról is lemondtak ; ezzel megmutatván, hogy 
nem Istent szándékoztak az őt illető tisztelettel illetni, s meg-
dicsőitni, hanem inkább bűnös vágyaikat akarák táplálni, és 
a sátánnak szolgálni." Elmondja ezután, mint igyekezett a 
kormány is, még f. évi április 23-ikán kiadott rendeletével 
is , e visszaéléseket megszüntetni, a főpásztorok gondosko-
dását ez ügyet illetőleg fölhiván ; és szigorún megparancsolja 
a megyei határozatoknak e tekintetbeni pontos végrehajtását; 
mellyeknél fogva csupán az egyházi elöljáróság által helye-
selt és megengedett ünnepélyes szertartásokat szabad hasz-
nálni : különösen pedig az élő képek ujolag eltiltatnak ; hivat-
kozva az 1858-ik évi jul. 10-én kibocsátott püspöki köriratra. 
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Csupán angyalok képviselése engedtetik meg; ez is csak 10 
évet meg nem haladott gyermekek által. Az e rendeletet át-
hágok ,ipso facto' magukra vont felfüggesztés, és nagyobb 
egyházi kiközösítés büntetésével fenyegettetnek ; a szent 
dolgokat ábrázoló drámai előadások nem csak a templomok 
belrészébeu, hanem azokon kivül is eltiltatván. Ugy szinte 
járdalatok alatt minden tűzijáték , és ajtatosságot zavaró , fi-
gyelmet más felé vonó, s tiszteletlenséget okozó dolgok tilal-
maztatnak a főpásztori rendelet által. 

IRODALOM. 
,U n i o.' (Folytatás.) 

A szakadás történeti s hittani okainak alaptalanságát sz. 
azon hü , s érdekes elbeszélésben mutatja ki, mellyel a Roma 
és Konstantinápoly közt támadt politikai féltékenység- és ve-
télkedésnek, a vallási térre lett szomorú átvitetése ábrázolta-
tik. Főtényezők ebben a gőg és nagyravágyás, a ravaszság és 
tudatlanság, a vakmerő daczolás minden régibb gyakorlat-, 
évszázadok által szentesitett jogok-, sőt positiv keresztény és 
apostoli tanokkal, irás- és hagyománynyal. Photius eljárása 
világos képét nyúj t ja , miképen készülnek a hitbeli szakadá-
sok. Némi töredékeket belőle, a hely szűke igényelte kiha-
gyásokkal , és jegyzetek mellőzésével, a lapban máris közöl-
tünk. Ezekből sz. irmodorát, s kellemes előadását eléggé meg-
ismerhetni ; mint egyéb czélunk nem is volt azok közlésével : 
magát a tárgyat kimeríteni sem nem akarván, sem nem lehet-
vén bármilly hosszura nyúlt ismertetéssel. Mit Photius meg-
kezdett, azt Cerularius Mihály a XI. században végrehajtotta, 
tudnillik a szakadást a keleti s nyugoti egyház közt : maga e 
késői eredet is ellenmondhatlanul bizonyítván ama pártosok 
részint vakmerőségét, részint tudatlanságát ; kik ezer és több 
évek után hittek fölfedezhetni olly különbséget, melly való-
ban nem létezett, s mellyet csak az ő csalárdságuk és elfer-
ditésök csempészett be az ős egyháztól elvált szakadárok hit-
rendszerébe. Még Photius átkos törekvései sem birták végbe-
vinni, hogy e szakadás akár átalánossá váljék keleten, akár 
maradandóvá legyen : „az utókor több mint egy egész szá-
zadra" hivatkozhatott Photius után is , „melly alatt n e m lé-
t e z e t t k ü l ö n v á l t önálló ősrégi g ö r ö g e g y h á z , ha-
nem csak a Krisztus urunk s Üdvözítőnk által alapított egy, 
szent, apostoli, és k a t h o l i k a anyaszentegyház; mellynek 
görög és latin, keleti és nyugoti hiveit, a Romában székelő 
egyházfejedelem kormánya alatt, e g y h i t , s u g y a n a z o n 
s z e n t s é g e k boldogítottak" (106. 1.). Az e tényt bizonyitó 
adatok számtalanok, s nem vonhatók kétségbe. Még maga ,Ce-
rularius Mihály patriarcha is tiz évig kormányozta a byzanti 
egyházat, a romai pápa- s egyházzali békében, igazhitű főpap 
szerepét játszva1 (111.1.) : „ennyi idő alatt soha sem tüntetvén 
ki a fölötti aggodalmát, mintha a romai egyház hite különböz-
nék a keleti egyház hitétől; vagy mintha a fegyelmi és szertar-
tási eltérésben bármilly alap is léteznék az elválásra." Csak 
ezután támadtak a gyengéd lélekismeretüt (!) háborgató ama 
kételyek, mellyek követkéztében, miután „a hívek és clerus 
előtt már eléggé fölnevelte szellemi hatalmát, 1053-ban 
fölmondta Romának a tartozó tiszteletet és engedelmességet." 
E tény maga elégséges a keleti szakadást elitélni : következő-

leg az első fejezet csaknem fölöslegessé teszi a 2-ikat, a sza-
kadás hittani okainak alaptalanságát kimutatót (135—236. 1.), 
mellyel az egész munkának első, és főrésze befejeztetik. Azon-
ban az e fejezetben tárgyalt hitczikkek (a romai pápa főnök-
sége-, vagyis a primátusról, a Szentléleknek az Atya- s Fiutóli 
származása felől, a tisztitó-hely-, vagyis a purgatoriumról stb.) 
már magukban is olly nagy fontosságúak , és minden katholi-
kusra nézve közérdekűek, hogy az e részben nyert alapos fel-
világosítások, és az ezek alapján megszilárdult vallásos meggyő-
ződés végetlen becse is eléggé megjutalmazzák minden olva-
sónak az e könyv megszerzése- és átlapozására fordított költ-
séget , fáradságot. Hogy a romai pápa egyházi, legfőbb tekin-
télyét, a kereszténység első századaiban folytonosan vallották 
a görög sz. atyák, főpásztorok, és egyházi irók, ezt a sz. által 
helyenkint eredeti, görög nyelven idézett szavaik erősítik; de bi-
zonyítják saját szertartási könyveik (165.1.) is, mellyekben több 
romai pápához, mint egyházuk által is ollyannak ismert szent-
hez folyamodnak, Isten előtti közbenjárásukat kérve ; s az ün-
nepek , mellyekkel dicsőségöket örökítik stb. Ugyanezt mond-
hatni a Szentlélek Istennek egyszersmind a Fiútól származá-
sát illető tanításra nézve : melly amaz első századok alatt csak 
ugy megvan és föllelhető a görög, mint a latin sz. atyák irataiban 
(175. 1.) ; a görög egyház szertartásos könyveiben (185.1.), stb. 
Valóban illy kétségtelen bizonyítványait olvasván a szakadás 
alaptalanságának, meg kell róla győződnünk, hogy csupán 
az elszakadt testvérek iránti jó véleményöket tanusitják azok, 
kik e szakadás föntartását ama mély tudatlanságnak tulajdo-
nítják, mellybe a keleti népeket, az őket elboritó barbaries, fő-
leg a mohamedán uralom zsarnoksága, s minden ker. mivelődési 
elemeket megsemmisitni törekvő kegyetlensége sülyeszté. Az 
uniónak e tekintetben legnagyobb ellensége a miveletlenség, 
a tudatlanság ; melly nagy részben még a schismának másik té-
nyezőjét, a gőgöt is eredményezte, s nagyra nevelte : a kevély-
ség mindenkor a belátás és értelemhiányjele lévén. (Folyt, köv.) 

,Commentarius in loca intellectu difficiliora quatuor 
Evangeliorum. Auctore Joanne K i s s , in Lyceo Archi-Epi-
scopali Agriensi Studii Biblici utriusque Foederis Professore 
P. 0 . Agriae, 1858.' 8-r. XII és 450. I. Ára? 

Midőn az IJdvözitő egyházát alapitá, azon utasítással 
küldé szét tanítványait a nagy világba, hogy mennének, és 
hirdetnék az evangéliumot minden népeknek ; tanítván őket 
megtartani mindazokat, a miket ő mondott nekik. Az Üdvö-
zítő e czéljának meg is feleltek az apostolok ; kik az üdvösség 
igéjét folytonos életveszélyek közt a hivek szivében meggyö-
kereztetni fáradhatatlanul törekedének. E sz. czél forog most 
is szemök előtt azok utódainak, egyházunk püspökeinek ; kik 
a bevett növendékeket az evangelium szellemében vezetni, 
azt velők megszerettetni törekednek : hogy majd idővel ők is 
a rájok bízandó nyájat az evangelium tejével , mellyet ők be-
szívtak, táplálni buzgólkodjanak. E czélra képeztetnek ifjú 
növendékpapjaink négy év lefolyta alatt a papnöveldékben ; 
kik a minden évben tartatni szokott, szorgalmukat tanusitó 
próbatét után , ünnepélyes vizsgát is tartoznak letenni : melly 
után megítélhető legyen, valljon képesek-e a nyájat mint lel-
kipásztorok tanítani, s a hiveket czélszerüen tanítván, az erény 
utján vezetni. Miért e vizsga alkalmával leginkább az isteni 
tanulmányok hittani ágazatait illető részből, nem különben a 
pásztori tudomány gyakorlati részéből szoktak vizsgálat alá 
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bocsáttatni. De minthogy ezeknek alapja a szent-irás , melly-
nek kellő értelmezésétől függ a hittani tanulmányok practi-
eus kifejtése : következik, hogy a szent-irás- és annak értelme-
zésében kellőleg avatottaknak szükséges lenniek. A pályáját 
bevégzett papnövendék, kilépvén a lelkipásztorkodás terére, 
szent hivatásának kezd élni ; melly a népnek üdvességre ve-
zető tanításában áll : mellyet vagy mint hitszónok , vagy mint 
hitczikkek magyarázója teljesit. Szükséges tehát neki mint 
kezdőnek bizonyos kalauz , melly őt vezesse a különben olly 
üdves, de tövises pásztori pályán. S ime illy kalauzul ajánl-
kozik neki a fönebb érintett könyv; mellynek szerzője a kezdő 
lelkipásztort bevezeti Jézus evangéliumába, mint olly kincs-
tárba , honnan a hivekre üdvösen ható tanítások merittetnek. 
— A hivatását megkezdő fölszentelt pap, midőn hivei közt 
mint hitszónok működik , egyszerre valamelly nagyobbszerü, 
s tudományosan kidolgozott beszéddel nem léphet föl hallga-
tói előtt ; részint mert ő maga sem bir rendesen annyi képes-
séggel , hogy ezt véghezvihesse, részint mivel hallgatói, mint 
kik leginkább a köznépből állanak, talán fellengzőbb beszédét 
kellőleg megérteni szinte nem lennének képesek. Ennél fogva 
nem tehet üdvesebbet, mint hogy az evangéliumot, mellyet 
minden szent beszéd előtt felolvas a hallgatóságnak, a nép 
által is felfoghatólag magyarázgassa, és tanítását a pásztori 
tanulmányozásban annyira ajánlott homiliával kezdje meg. 
H o m i 1 i a kell a népnek : mert ezen az uton tanulja meg a 
vallási hitczikkeket ; azoknak kellő felfogása után erősödik 
lelke ; azok magyarázatával szilárdul bátorsága, buzgalma a 
keresztény hit iránt. De milly számtalan nehézségek találtat-
nak evangéliumainkban; milly homályosak sok kifejezések: 
mellyeknek értelmezésében fönakad kivált a fiatal növendék-
pap ! Igaz ugyan , hogy ő is tanulmányozza a tant, tanulja az 
evangeliumokbai bevezetésül előadatni szokott ó- és uj-testa-
mentomi, úgynevezett Introductiót : de mit tapasztalunk? azt, 
hogy mig lejárja pályáját, nagy részint elfeledi a hallottakat, 
vagy a csupán átalánosságban emiitetteket nem is alkalmaz-
hatja. Kell tehát neki egy segédeszközének lenni, mellyből 
magát tájékozza, melly neki kutforrásként szolgálván , kellő 
segélyt nyújtson, s melly után biztosan haladhasson pályáján. 
Illy régen nélkülözött utmutatást találand szerzőnek könyvé-
ben : kinek szinte nem volt más czélja, mint a pásztori pályán 
kezdő növendéknek utmutatást nyújtani az evangéliumok ma-
gyarázatában. — E fő czél volt az, melly a lelkes szerzőt ve-
zette, midőn e könyvet a fiatal növendékpapságnak, s átalában 
minden jó papnak szánta. Távolról sem volt akarata, valamelly 
nagyszerű , mélyebb tudományosságot igénylő fejtegetésekkel 
lépni föl könyvében : ezért ama fő irány átleng az egész munkán. 
Nem is irta azt valamelly duzzadt irmodorban : hanem igenis 
ollyanban, mellyet minden, ki csak meglehetősen végezte is 
hittaui pályáját, és csak kevéssé járatos a latin nyelvben, min-
den nehézség nélkül megérthet. Nem hozza föl az egyes meg-
nevezett magyarázóknak szőrszál h asogatásait : hanem igen is 
kikutatta, s összeszedte a legjelesebb theologusoknak az evan-
géliumra vonatkozó magyarázó jegyzeteit, s azokat könnyen, 
de mégis tisztán folyó nyelven állitotta össze könyvében. 
Különösen kiemelte az evangéliumok fő eszméjét, a Messiást; 

és azon helyeket, mellyek különösen rá vonatkoznak, felhoz-
ván, az erre vonatkozó zsidó szavakat is bővebben, és könnyű-
séggel magyarázza. Midőn tehát e könyvet jelen rövid ismer-
tetésemmel a közönség, s különösen a növendékpapság figyel-
mébe ajánlom, a t. olvasó közönséget saját érdekében fölhivni 
kívántam e hasznos, és mellette nem is drága könyv megszer-
zésére. A fönebb említett dicséretes tulajdonoknál fogva mél-
tán kiemelt munkának átolvasása után bizonyosan érdemes-
nek fogja erre kiki találni ; s meg fog róla győződni, hogy belőle 
az evangeliumi tanításokat legjobb sikerrel magyarázhatja a 
népnek üdvös tanítása- és boldogitására. Dr. M e z n e r. 

Megjelent, és a Szent-István-Társulat ügynöki hivata-
lában , ugyszinte Hartleben K. A. társulati könyvkereskedő 
által megszerezhető : 

, V i l á g t ö r t é n e l e m . Irta C a n t u Caesar. Negye-
dik kötet. V. Korszak. A VII. turini olasz kiadás után. For-
dította G y u r i t s Antal. Kiadja a Szent-István-Társulat. 
Pest , 1859.' N. 8-r. 484 1. Ára, fűzve 2 frt p. p. (Az aláírók 
tudvalevőleg minden, összesen 90 ivre terjedő folyamát e 
nagybecsű, és gyönyörű kiállítású munkának , h á r o m pen-
gő forintnyi csekély összegért kapják : mi kétségkívül lehető 
leghathatósb ösztönül szolgálhat az egész munkának illy uto-
ni megszerzésére, valamig a teljes példányok el nem fogynak ; 
mi hihetőleg rövid időn be fog következni.) 

Jelen kötet tartalmát, mellyhez még külön füzetben 
,felvilágosító jegyzetek' is fognak járulni, Roma s India ré-
gibb története teszi ; nevezetesen Romát illetőleg, a biroda-
lom sorsára döntő befolyást gyakorlott külhóditások és bel-
villongások. (Telektörvény. Száműzetések. Triumvirátusok. 
Polgárháborúk. A nép diadala a császársággal.) Továbbá 
terjedelmes ismertetését adja a romai irodalom aranyszázadá-
nak , a művészetek és tudományok állásának ; az indiai iro-
dalom aranyszázadával együtt. 

Szinte megjelent, és a ,Religio' I. félévi 36-ik számában 
ismertetett módon megszerezhető : 

, I f j u s á g i P l u t a r c h . Kiadja a pápai kath. gymna-
sium néhány tanára. III. Füzet. Pápán, 1859.' N. 16-r. 205 
1. (Vörösmarty Mihály kőnyomatu arczképével.) Ára, fűzve : 
70 kr. a. é. — IV. Füzet. 176 1. (Kopácsy József primás arcz-
képével.) Ára, fűzve, szinte 70 kr. a. é. 

Kegyes adományok : 
A Jézus sz. gyermekségéről nevezett egylet részére : a lublói 

kerület részéről 10 frt p. 
A pesti vakok intézetének : néhai Szlamkay József jablon-

kai plébános hagyományából 2 frt p. 
Néhai Czibula József lethonfalvi plébános hagyományából 2 frt p. 
A váezi siketnémák intézetének : ugyanazoktól . . . . 4 frt p. 
Tébolyodottak házának : néhai Szlamkay József jablonkai 

pleb. hagyományából 2 frt p. 

Összesen : 20 frt p. 

A pesti kath. legény-egylet részére: Sz. S. és B. J. Petrovo-
szellóról 2 frt p. 

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

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859". 
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T a r t a l o m : Unio. V. VI. — Weinhofer József. — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és Romából. 

U n i o . 
V. 

„III. Adorjánnál, ki Marinust 884-ben követte 
a pápai trónon, kísérleteket tett Vazul császár, hogy 
Photius törvényes patriarchasága Romában elismer-
tessék, és vele hit és erkölcs dolgában közlekedésbe 
tegye magát a pápa. De Adorján a császári közben-
járást nem koszorúzta meg a kivánt eredménynyel ; 
sőt Photiust csak annyinak tekintette, mint vala, 
tudnillik az egyházból kiközösített, világi egyén-
nek. A császár haragja ismét egy, méltatlanságokkal 
telt levélben tört ki ; melly, minthogy III. Adorján 
egy évi, s négy hónapi kormányzás után meghalt, 
utódja, VI. István kezébe került : ki 885-ben egész 
tisztelettel ugyan, de sz. Péter utódjához illő szi-
lárdság- és őszinteséggel is válaszolt.... Mielőtt azon-
ban Vazul császár a levelet olvashatta volna, meg-
gyilkoltatott. 

És e halál Photius szerencsecsillagát örökre ki-
oltotta ! — A megürült császári trónt ugyanis az el-
hunytnak fia, a bölcsnek nevezett VI. Leo foglal-
ván el, részint saját jobb szellemétől, részint az 
atyjához intézett pápai válasz kenetteljes tartalmától 
indíttatva, elhatározta magában : a görög egyház hí-
veit visszavezetni az édes anyához, mellytől a csa-
lárd lázítók által annyira elvezettettek. 

Photius istentelenségeit már azelőtt fájdalmas 
szívvel kisérte ; és helyesen felfogta, hogy ezen bi-
torló elűzése nagy mértékben megszelidítendi a fel-
korbácsolt szenvedélyek viharait : s ha testvérét, a 
tiszta erényeiért annyira becsült István herczeget, 
most már diaconust, helyezendi a patriarchai szék-
re , az egyház békéjének talpkövét leteendi. írásba 
foglaltatta tehát Photius botrányos vétkeit, s az ira-
tot két udvarnagynak olly meghagyással kézbesí-
tette, hogy azt a templomban ünnepélyesen olvas-
tassák föl, és Photiust a patriarchai méltóságtól meg-
fosztottnak nyilvánítsák. A császári parancs hiven 
teljesittetvén, Photius a városból elvitetett, és egy 

közel fekvő zárdába, később másikba záratott; hol 
nyugtalan életét be is végezte. Uly sors érte a dics-
vágyó bitorlót ! Roppant hatalmát, mellyel Krisztus 
anyaszentegyházának isteni épületét letiporni töre-
kedett, császári kezekből vette ; s elegendők valának 
e kezek vissza is venni az illetéktelenül nyújtott ado-
mányt. Keleten már, ugy szólván, minden Roma el-
len , minden Photius mellett harczolt : és ime egyet-
len ember, a császár, akarata elfújhatta a patriarcha 
mindenhatóságának messzire világító fénykörét ! Ta-
nulságos esemény mindazokra, kik az Isten által ala-
pított szellemi hatalmat nem az egyház kincstárából, 
hanem földi hatalmasságok kezeiből vélték kölcsö-
nözhetni. Ha Photiust, mint törvényes patriarchát 
sújtja le a császári hatalom: Roma főpapja, mint a 
szejlemi hatalom egyetemes osztója, az egyház ne-
vében addig harezol, addig követel, mig végre az 
önkény kifárad, meghajol, elégtételt nyújt. De most 
Photiust senki sem pártolja ! A görög egyház hall-
gat; párthívei elnémulnak: és a bitorló elhunyt a 
nélkül, hogy a történelem irói érdemesnek tartották 
volna, végnapjai- és halálának körülményeit följe-
gyezni." 

VI. 
„Photius nagy táborát Leo császár ugyan szét-

robbantotta : de a gonosz vezér által elhintett téves 
eszméket az elmékből, s a meghonosult rossz érzel-
meket a szivekből kiragadni, nem olly könnyű vala. 
A latin egyház ellen szitott, és táplált gyűlölet ki-
törésére elég jelszó volt, a jobb érzelmű császárok 
által emelt visszatartó korlátok lehullása, és egy vál-
lalkozó patriarcha lelkismeretlenséggel párosult vak-
merősége ; ki a vezéri szerepet önérdekében örömmel 
fölvette, elszántan játszotta. 

Constantin Monomachus császár uralma alatt 
Elek patriarcha 1043-ban febr. 20-án elhunyván, he-
lyébe a császár Cerularius Mihályt, egykori bajtár-
sát választotta, ki vele a Paphlagon Mihály császár 
élete elleni összeesküvés miatt egyszerre száműzetett. 
A szerencse Constantint császári trónra emelvén, meg-
emlékezett a zárda falai között bűnhődő hason szel-
lemű barátjáról: annál is inkább, mert jól ismerte e 
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dicsvágyó férfiút ; ki ha a zárda szerény magányából 
kénytelenittetnék vétkes társának császári szerencsé-
jét szemlélni, a lelkében fölkelő irigység bosszúra 
ingerelhetné, melly a trón szerencséjét is megingat-
hatná: ellenben a patriarchai hatalmas széken hü szö-
vetségest teremthetett Cerulariusban. 

Cerularius Mihály kitűnő családból származván, 
születése helyén, Konstantinápolyban tágas befo-
lyást nyert az udvar környezeténél. Minden mérté-
ket túlhaladó kevélysége, nagyravágyása, és vak-
merősége egyik szüleményéül az emiitett összeeskü-
vést ismerjük, mellyért zárdába csukatott. Itt az ér-
demlett haláltóli rettegésből szerzetes ruhát öltött 
magára, és színlelt áhítatával törekedett a hatalom 
irgalmát megnyerni: a szerzet fogadalmaira azon-
ban , és a beesküvésre nem akart vállalkozni ; mert 
a félelem eltűnésével vissza szándékozott ő a világ-
ba költözni, hol nyugtalan szenvedélyeit kielégít-
hetné. Illy helyezetből emelte őt fel Constantin a 
patriarchai székre, honnan a hálátlan gőgje minden 
egyéb hatalmat lábai alá ohajtott és törekedett 
alázni. 

Cerularius tíz évi kormányzása alatt az igazhi-
tű főpap szerepét játszotta : ennyi idő alatt sohasem 
tüntetvén ki a fölötti aggodalmát, mintha a romai 
egyház hite különböznék a keleti egyház hitétől; 
vagy mintha a fegyelmi, és szertartási eltérésben 
bármilly alap is léteznék az elválásra. Széke hatal-
mával ugyanis , mellyet kelet kereszténysége régtől 
megszokott bámulni, s bálványozni mindazokat, kik-
re a Roma ellen izenendő nagy harczban okvetlenül 
szüksége vala, önkénye alá törekedett előbb hajta-
ni. Midőn tehát a hivek és clerus előtt már eléggé 
fölnevelte szellemi hatalmát, 1053-ban felmondtaRo-
mának a tartozó tiszteletet és engedelmességet, 
Achridai Leo bolgár érsek, és Nicetas Pectoratus tu-
dós szerzetes, hü szövetségesei tanácsa- és közre-
munkálásával szerkesztett egy iratot, mellyben a 
latin egyház ellen részint a Photius által hangozta-
tot t , de már elhamvadt pontokat, részint újból ki-
gondolt tételeket panaszolván föl, a romai egyházat, 
és a pápát hittévedésről vádolta : mivel kovásztalan 
kenyeret használ az Oltári-szentség anyagául ; pap-
jainak szakállát leborotváltatja; szombaton böjtöl-
te t ; tisztátalan, és fojtott állatok húsát megengedi; 
továbbá, mivel a latin egyházban a negyvennapi 
böjt első hetét husevéssel szentségtelenítik; a szerze-
tesek hússal táplálkoznak; a Szentlélek származását 
illető hitágazat hibásan értelmeztetik; két fivér két 
nővérrel házasságot köthet; a sz. misében coramu-

niókor békecsókkal üdvözlik egymást az oltár szol-
gái; a püspökök, mint a főegyház jegyesei, gyürüt 
hordoznak ; háborúban harczolván, embervérrel fer-
tőztetik kezeiket ; a keresztséget egyetlen bemártás 
által eszközlik; a szentek képei és ereklyéi nem tisz-
teltetnek; a keresztelendő szájába só illesztetik; 
negyvennapi böjt alkalmával alleluja nem énekelte-
tik. És mindezekből azt következtette Cerularius, 
miszerint a latin egyház mind tanaiban, mind erköl-
csében és szertartásaiban teljesen megromlott, a tisz-
ta kereszténységet judaismussal fertőztette! Miért 
is azután a latinokra egyházi átkot mondott: szo-
rosan eltiltván ezekkel, és a pápával minden közle-
kedést ; templomaikat és zárdáikat bezáratta ; a pá-
pára hivatkozókat száműzette ; az állhatatosokat bi-
lincsekbe verette; sőt a latin áldozárok által keresz-
telteket ujrakereszteltette. Az emiitett iratot, achri-
dai Leo neve alatt, János trani püspökhez küldötte 
Apuliába ; hol a görög császár néhány városnak még 
ura volt: meghagyván, hogy János az iratot a pá-
pával is közölje , nyugoton is terjeszsze el 

A pápa az irat valóban nevetséges tartalmából 
levont roppant következtetéseken annál inkább el-
szomorodott , mert csak kevéssel előbb vette a meg-
erősítésért folyamodó antiochiai uj patriarchának, 
Péternek hódolatteljes levelét; mellyben ez, mint 
illy alkalommal szokásban volt, hitvallását is leirta: 
kimutatván, miként a görög egyház a hit lényegére 
nézve mindenben a hajszálig megegyez a romai egy-
házzal; miért is Leo pápa a megerősítést tartalmazó 
válaszban megelégedését fejezte ki Péter hitvallása 
fölött. 

IX. Leo egyike volt azon hírneves pápáknak, 
kik sz. Péter székét szeplőtelen erényesség mellett, 
széles tudománynyal, kiváló tekintélylyel, éles ész-
szel, és szilárd, nemes jellemmel dicsőitették. A mit 
tehát illy ri tka, jeles egyházfőtől a válságos percz-
ben minden keresztény várhatott, azt Leo mind tel-
jesítette. Először is az iratra szintolly terjedelmes, 
mint tudományosan alapos választ készített : elküld-
vén azt achridai Leo érsekhez ; minthogy ennek ne-
ve volt a rágalmazó vádirat alá jegyezve. A vádak 
és rágalmak minden egyes pontját velősen megczá-
folta ; bebizonyitván, miként azok egyszerűen a 
s z e r t a r t á s t , nem pedig a h i t lényegét illetik, 
mellynek különbségét eddig még senki sem birta ki-
mutatni. Fölemlíti, mennyivel nagylelkübb Roma a 
görög egyház iránt, mint ez a latin iránt: midőn 
nem csak békén türi a Romában, és környékén léte-
ző görög templomok sajátságos szertartásait, hanem 



követeli is, hogy azok az illető hivek által szentül 
megtartassanak. Végre a béke és egység sz. müvé-
nek hü őrizetére hivja föl a bolgár érseket : czáfol-
hatlan adatokban tárván elő a romai egyház szilárd-
ságát, és bármilly veszélybeni ingatlan ugyanazon-
ságát; valamint ellenben a konstantinápolyi egyház 
könnyelműségét, és patriarcháinak vakmerő bitor-
lásait: azon különbséggel együtt, miszerint a romai 
pápák Istentől veszik hatalmukat; Konstantinápoly 
püspökei pedig minden törvényes, szellemi hatal-
mukat mindenkor egyedül Romától kölcsönözték, és 
kölcsönözhetik. 

Cerularius, a pápa válasziratára, talán a császár 
parancsából, kit az iraton elömlő szelid hangulat, 
és tiszta igazságszeretet kellemesen érintett, vagy a 
Romához inkább szító nagyobb párttóli félelemből, 
azonnal megalázódott, és IX. Leohoz tiszteletteljes 
levelet intézett ; könyörögvén, hogy szentséges sze-
mélyének követeit mielőbb küldené Konstantinápoly -
ba , az egyházi béke helyreállítása végett 

A követség 1054-ben, Ker. sz. János napján ér-
kezvén Konstantinápolyba, a császár által igen fé-
nyesen fogadtatott ; ki már azért is komolyan ohaj-
totta a béke müvének létesülését, mert apuliai bir-
tokainak a normanok elleni megvédésére, a pápa ál-
tal legkönnyebben eszközölhető, nyugoti segedelmet 
nem nélkülözhette. Azért a követség fölvilágosító 
fejtegetéseit készségesen hallgatta; és Humbert bi-
bornok ott szerkesztett, s a fönforgó kételyeket éle-
sen eloszlató iratát nem csak helyeselte, hanem gö-
rögre is fordíttatta, és nyilvánossá tétette. Továbbá 
Constantin azon könyvet is , mellyet Nicetas , az em-
lített szerzetes, a kovásztalan kenyér, és egyéb la-
tin szertartási pontok ellen ir t , közölte Humbert bi-
bornokkal ; ki válaszoló iratában Nicetas okoskodását 
szigorú következetességgel, teljesen kiforgatta. Sőt 
a császár még udvarnagyai, s a pápai követek kísé-
retében, Nicetast a zárdában is fölkereste; rávevénőt 
saját könyvének azonnali elégetésére, és mindazok 
kárhoztatására, kik a romai pápa felsőbbségét elis-
merni, vagy azon rágalomtól, mintha a latin egy-
ház a hit dolgában valaha tévedett volna, elállani 
vonakodnának. A császári látogatás-, és Humbert tu-
dományos értekezéseinek eredménye az lett, hogy 
Nicetas más nap a pápai követek elé járult , bünbá-
natát és Iegyőzetését őszintén kifejezni Vajha Ce-
rulariust is illy világos ész, ennyi jó akarat vezé-
relte volna! De ő, ki a pápához intézett levelében 
olly alázatosan tudott a béke helyreállítására kül-
dendő követségért könyörögni, most, midőn ezzel 

értekezhetett, s olvashatta volna Humbert éles czá-
folatát, annyira hagyta magát a gőg nyomorult 
szenvedélyétől ragadtatni, hogy a pápa követeit lát-
ni sem akarta, annál kevésbbé velők értekezni. Hasz-
talanná vált minden kísérlet, minden intés, akár a 
császár, akár a követek részéről : ő elzárkozott min-
den elől ; büszkén kijelentvén, miként eretnekekkel 
legkisebb érintkezésbe sem akar bocsátkozni ! 

Tehát miután Cerularius az egyház fejének bé-
keköveteit illy vakmerőn megvetette, tévelyeit visz-
szahuzni nem akarta, és a határozott szakadás átkos 
müvéhezi ragaszkodását illy nyilvánosan bebizonyí-
totta, a követeknek meg kellett arról, bár fájdalom-
mal győződni, miként illy egyén, ki Isten legszen-
tebb ügyét alárendelte dölyfösségének, az igaz anya-
szentegyház tagjául nem tekintethetik. Azért Sophia 
templomában, épen midőn a clerus sz. miséhez ké-
szült, megjelentek: és itt, a császár, a clerus, és 
nagy néptömeg jelenlétében, előrebocsátván a tör-
téntek szomorú lefolyását, és az egyház ellen föllá-
zadt patriarcha javithatlan makacsságát, Cerularius 
Mihályra az egyházi átkot ünnepélyesen kimondot-
ták; és az okiratot, mellyben annak minden bűnös 
merénye, és gonosz tettei elsoroltattak, a főoltár 
evangeliumi részére letévén , eltávoztak. 

A pápai követeket, nehogy Cerularius incselke-
déseinek áldozatul essenek, biztos kiséret mellett 
azonnal útnak indította a császár, gazdag ajándékok-
kal sz. Péter, és monte-casinoi sz. Benedek templo-
mának számára. Cerularius pedig rögtön hozzáfogott 
a hazugság aljas mesterségéveli lázitáshoz. Össze-
gyűjtötte, s az oltáron hagyott átok-irat eltorzitásá-
val odahangolta a hiszékeny népet, miszerint a kö-
vetek nem egyházi békét jöttek kötni, nem is a pá-
pa megbízásából működtek, hanem politikai érde-
kekben fáradoztak; a görög nemzet szabadságát 
akarván Italia vezérének, a görögök által különben 
is igen gyűlölt Argyrusnak áruba bocsátani. Ezen 
mesterfogás nem tévesztette hatását; mert a nép 
iszonyú haragra lobbant a pápai követek ellen : ki-
ket hamis árulóknál egyébnek már nem tekintett; a 
Cerularius fölött ünnepélyesen kimondott egyházi 
átokból pedig annak szilárd n e m z e t i érzelmét kö-
vetkeztették ! . . . Az egész népet a császár ellen is 
fóllázitotta ; akként mutatván őt be, mint ki a görög 
nép egyházát, és nemzetiségét elárulta volna! 

És ezen rágalom lett Cerulariusnak egyik fő 
mozdonya, mellyen a görög nemzet rokonszenvét 
hamar megnyerte. Mert a latinok elleni gyűlölet 
szenvedélylyé nőtte már ki magát a görögök keblé-
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ben ; kik mit sem hivének könnyebben, mint azt, 
hogy a nyugoti latin uralom minden békeajánlatá-
ban egy-egy ármány rejlik nemzetiségök elnyomá-
sá ra . . . . Illy kedvező körülmények közt Cerularius a 
Konstantinápolyban levő csekély számú püspökök-
ből zsinatot rögtönzött; mellyen a pápai követekre 
egyházi átkot mondatott. És ezzel a Photius által 
kezdeményezett határozottabb szakadás életbe lép-
tettetett — 

Nagy előnyt nyert Cerularius a szakadás mü-
vének akadálytalan továbbfüzésére az által is, hogy 
Constantin még 1054-ben koronaörökös nélkül halt 
el. Mert habár a császári özvegy férfias erélylyel 
kormányzott, Oerulariust már azért sem akadályozta, 
mivel vallástalan lelkét egyátalán nem érdekelte az 
egyházi ügyek menete ; két évi kormányzása után 
pedig meghalt, Stratioticos Mihályra hagyván az or-
száglatot. Cerularius olly császárt óhajtván látni a 
trónon, ki terveinek mielőbbi létesítésére a legfőbb 
hatalmat készségesen odakölcsönözendi, minden be-
folyását Mihály megdöntésére fordította. S valóban 
sikerült neki Comnenus Izsákot császárrá kikiáltatni. 
Comnenust saját teremtményeül tekintvén, ettől olly 
hatalmat igényelt , melly szándékai s kivánatai elől 
minden akadályt elhárítson... s a császár nem egy-
szer kényszerült sértegető, sőt fenyegető hangokat 
tűrni e főpaptól; ki bizonyos alkalommal világosan 
ki is fejezte előtte, miként a császári, s patriarchai 
hatalom közt semmi különbség. Azért Comnenus sa-
ját jogos hatalma, és nyugalma biztosítása tekinte-
téből elhatározta magában, menekülni ezen kiállha-
tatlan embertől. Tervét 1059-ben a sz. angyalok 
egyik napján (melly keleten julius 8-, és sept. 7-ére 
esett,) végre is hajtotta: Cerularius Mihályt, midőn 
ez bizonyos ünnepély végett a külvárosban járt, fegy-
veres emberek által foglyául ejtette, s egy öszvérre 
ráültetvén, a tengerpartig, innen pedig hajón Pro-
connesus nevü szigetre vitette; hol a bosszú és fáj-
dalom kínjai közt még azon évben meghalt." 

W e i n h o f e r J ó z s e f . 
(Meghalt junius 27-én, 1859.) 

Junius 27-én végezte be Pinkafőn hazánk egyik legjele-
sebb papja, ft. W e i n h o f e r József, ő szentsége IX. Pius 
pápa titkos kamarása, szent-széki ülnök , pinkafői esperes és 
plébános, és a cs. kir. Lipót-rend lovagja, földi pályáját, élte 
82-ik évében. Született a boldogult o t t , hol 54 évig pásztor-
kodott, Pinkafőn ; és hol édesatyja, W e i n h o f e r Mihály 
tiszttartó vala. Édes anyja, R a d á k o v i c s Anna Mária, Jó-
zsefünket különös gonddal és szeretettel nevelte. Tanulmá-

nyait Pinkafőn és Szombathelyt végezte; s 1801-ben május 
10-én pappá szenteltetvén, először Lékán, azután Szalonokon 
lőn lelkipásztorrá ; mignem 1806-ban pinkafői plébánossá ne-
veztetett ki : hol 1851-ben mint fölszentelt pap , és 1856-ban 
mint helybeli plébános tartotta jubilaeumát ; kitüntetve mind 
ő szentsége a romai pápa, mind pedig ő cs. kir. Fölsége által. 

Weinhofer mindjárt hogy pappá lőn, beutazta Német-
ország és Schweiz egy részét ; és megismerkedett az akkori 
németországi legjelesebb papok- és tudósokkal : különösen a 
halhatatlan emlékű S a i l e r Mihálylyal ; kivel, valamint má-
sokkal, folytonosan levelezett is. Saileren kivül barátja vala 
Weinhofernek Zängerle, Ziegler, Somogyi püspök, azután gr. 
Hohenwart bécsi érsek, herczeg Hohenlohe, Bernáthfy nagy-
váradi kanonok, F r in t , Job , Veith, Werner Zakariás , a hi-
res költő, valamint Lichnovszky herczeg, három Széchenyi 
gróf , és sok más jeles férfiú. Weinhofer rendkívüli szónoki 
tehetséggel áldatván meg Istentől, azt különös szorgalommal 
és holtiglani tanulással rendkivülileg ki is művelte. Minden 
szent beszédét leirta ; s valamint Írásában soha javitás , vagy 
másitás elő nem fordul, ugy szónoklatában soha csak egy szót, 
egy betűt el nem hibázott. Szava olly hatalmas vala, hogy 
szabad ég alatt 20,000 ember is meghallá beszédének minden 
részecskéjét. Szónokolt néhányszor a bitófa létrájáról, és ak-
kor mondák felőle, öreg , tapasztalt katonatisztek : „Illy pre-
dikácziót még soha sem hallottunk." Beszédjeinek tárgya min-
dig érdekes, és megható vala. Nyelvezete kép- és virágdus, 
népszerű volt : de sohasem triviális. Weinhofert örömest hall-
gatta a tudós, és mindenkoron megértette a legegyszerűbb 
fbldmivelő is. Tiz-husz órányi távolságra is összesereglett a 
nép, Weinhofert hallgatni. De nem csak mint lelkipásztor vala 
Weinhofer ernyedetlen buzgalmu, hanem mint hitelemző is. 
O v e r b e r g és G r r u b e r mint hitelemzők benne nem csak 
utánzóra, hanem sokban még mesterre is találtak. Utánozhat-
lan szépséggel tudta ő a bibliai történeteket elbeszélni, nem 
csak a növendékeknek az iskolában, hanem a templomban is a 
szószékről. Azt a szép szokást követte tudnillik, hogy vasár-
napokon délután egy-egy félóráig a bibliai történetek alapján 
tartotta a keresztény tanitást : melly alkalommal leginkább tu-
dott hallgatóinak kedélyére, szivére hatni; rájok, és különféle 
állapotaikra alkalmazván a szent történeteket. 

Isten házainak diszét különösen szeretvén Weinhofer, 
nem csak plebánia-templomát, hanem plébániájának öt fiók-
egyházát, és több kápolnáját is mindig a legnagyobb rendben 
tartotta, s illően föl is ékesitette; sőt templomot, és kápolnát 
újból is építtetett. 

Midőn először közelgett a cholera hazánk felé, Jézus 
szent szivének társulatát alapitotta meg Pinkafőn, sok aka-
dály és küzdelem daczára. S ez volt az e l s ő jámbor társulat, 
melly az austriai birodalomban József császár óta , ki tudnil-
lik eltörölt minden jámbor társulatot, életbe léptettetett. Hu-
szonnégyszer maga szónokolt a boldogult e társulat ünnepén ; 
és az idén, midőn már a sírban nyugodott ő , a ritka szónok, 
hálás tanítványa, mélt. H a a s Mihály, szatmári püspök olvasta 
föl h i v e i h e z i n t é z e t t u t o l s ó s z a v a i t , mellyeket 
a boldogult még 1848-ban october 6-án i r t , azon meghagyás-
sal , hogy holta után híveinek a szószékről olvastassanak föl. 
Nem maradt szem köny nélkül, e szivből eredett szózat hal-
lására ; főleg midőn áldását hallották szeretve tisztelt lelki-
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pásztoruknak, melly többek közt igy hangzott: „Miután sirban 
nyugvó, megmerevedett kezemet többé föl nem emelhetem, 
hogy megáldjalak benneteket, áldjon meg tehát a teljes Szent-
háromság , Atya , Fiu és Szentlélek.. . . Áldja meg mesterség-
teket , melly után éltek ; áldja meg a földet, melly általatok 
miveltetik; áldja meg a kenyeret, mellyet esztek; áldja meg 
a vizet, melly italul szolgál nektek ; áldja meg a levegőt, mely-
lyet szivtok ; áldja meg házaitokat, barmaitokat" stb. 

Weinhofer azonnal hogy pinkafői plébános le t t , meg-
épittette újból a helybeli iskolaházat, és azt legszorgalmasab-
ban látogatta. Az előiratokat hónaponkint, 50 éven át mindig 
ő irta meg ; és minden félévben egy gyönyörű történetet irt, 
melly a tanonczoknak a tanitó által tollba mondatoltatott : azu-
tán száz-száz példabeszédet gyűjtött évenkint össze , mellye-
ket meg kellett a tanulóknak könyv nélkül tanulniok, emiéke-
zetök erősítése stb. végett. Ha például azt mondá a tanitó : 
,A z ö t v e n e d i k ' , a tanulónak azonnal tudnia kellett, hogy 
miképen szól az ; vagy ha azt mondá : ,K i m á s n a k v e r -
m e t á s , m a g a e s i k b e l e ' , a tanulónak azonnal meg kel-
lett mondania , hogy hányadik szám alatt fordul ez elő a gyűj-
teményben. Minden ünnep előtt különösen megjelent az isko-
lában, és megmagyarázta az ünnepet, a szent szertartásokat, 
az egyház szokásait hallgatóinak. Adventben ,rorate' alkal-
mával hetenkint háromszor, egy-egy szentnek életéről tar-
tott oltárbeszédet, és a húsvéti gyónásra különös gonddal ké-
szítette el iskolás gyermekeit, és azokat, kik még éltök 
16—18-ik évét el nem érték. Böjti tanításra tudnillik megje-
lentek ezek négy héten át minden héten háromszor : és Wein-
hofer ismételte velők a keresztény tanítást , és elkészité őket 
a szentségek méltó fölvételére. Vasárnapokon délután min-
dig egy más fiók-egyházban tartotta a keresztény tanításokat, 
mellyekre a hívek messze távolról is összesereglettek. 

A lelkipásztorkodást annyira szerette, hogy midőn püspö-
ke, S o m o g y i Lipót őt több izben kanonoknak akarta ajánla-
n i , ő leghatározottabban ellenemondott mindenkor e szándok-
nak. Weinhofer egyik főérdeme abban állott, hogy Pinkafő 
messzeterjedő vidékének papjait maga körül sokszor össze-
gyüjté ; s hogy példájának követésére buzditotta : ugy hogy 
püspöke , B ő 1 e Endre , többször mondá felőle : ,W e i n h o -
f e r , ő i g a z i p ü s p ö k . ' Volt neki három paptestvére; s 
ezek közt az egyik, A l a j o s , szintolly hatalmas egyházi 
szónok vala, mint bátyja. Érdeme tovább az is a boldogult-
nak, hogy híveinek gyermekeiből körűi-beiül 40 lőn pappá, 
az ő pásztorkodásának ideje alatt. 

Weinhofer , mint jó pap , igazán holtig tanult. A szent-
írást ugy tudta, mint kevés más ; a történelem-, főleg az egy-
háztörténelemben , az egyházatyák, és a szentek irataiban 
igen-igen jártas volt: miért egyházi beszédeiben soha üres 
szószaporitás elő nem jön , és ismétlés is csak igen ritkán. 
Weinhofer egy predikácziót soha kétszer el nem mondott ; és 
minden szent beszédét, legalább is 8000-et, legtisztábban leirt. 

Weinhofernek különösen szolgált a szerencse abban, 
hogy Pinkafőn gróf Batthyányi Miklós cs. kir. kamarás-, és 
később szellemdus özvegyének, szül. gróf S z é c h e n y i 
Francziskának (ki most Pinkafőn az általa alapitott és épített 
kolostorban apácza,) egy gyönyörű fekvésű kastélya volt, 
mellyben nyáron át Bécsből hetek- és hónapokra összegyűl-
tek nyaralni a fönemlitett jeles egyházi s világi férfiak: 

és Weinhofer azok folytonos társaságában különösen sokat 
tanult. 

Jótékonysága sokszor határt is alig ismert ; és kiárasz-
totta ő jótékonyságát valláskülönbség nélkül mindenkire, ki 
hozzá folyamodott : miért is hátrahagyott javai csekélyek. 
Asztalánál szivesen látott vendég vala minden pap ; és Wein-
hofernél jovialisabb házigazda alig találtatott. Aranymiséje 
alkalmával maga szónokolt ; és beszédét három részre osztot-
ta. Az elsőben szivének mélyéből ,Te Deum'-ot énekelt ama 
sok jótéteményért, mellyben őt Isten 50 évi papi pályáján 
részesité. A másodikban Dáviddal kiáltott föl: ,Miserere mei 
Deus , secundum magnam misericordiam tuam', számos ha-
nyagságai, s vétkei miatt. A harmadikban szinte Dáviddal 
szólott, mondván: ,In te Domine speravi; non confundar in 
aeternum.' És e szavak : ,In te Domine speravi', valának az 
utolsók is , mellyeket haldokló ajkakkal rebegett. 

Hívei régóta el valának már halálára készítve : miután 
az utolsó években igen elgyengült volt már lelkipásztoruk ; 
és mégis nagyon meg voltak halála hírére hatva : nem csak 
szeretett lelki vezéröket, hanem édes atyjokat, testi és lelki 
jótevőjöket, jó barátjokat, örömüket és büszkeségüket veszt-
vén el benne. Temetése igen fényes vala : negyven pap, és 
tömérdek népsokaság gyülekezvén össze arra. Ott nyugszik ő 
most a pinkafői csudaszép fekvésű sírkertben , magas hegyek 
tövében, bus fenyők árnyában, a fájdalmas Szűznek általa 
különösen tisztelt szobra mellett : de emléke áldásban fön-
maradand, mig Pinkafő hegyei állandanak, és tetteinek 
eredményei nyom nélkül el nem fognak múlni. Szerény-
sége nem engedte, hogy sz. beszédeit sajtó alá adta vol-
na : s csak öreg napjaiban lehetett tőle az engedélyt kierő-
szakolni azok kiadatására ; de már sok-sok év óta kézről-kézre 
jártak irott predikácziói, s azokat kiki ereklye gyanánt őrizte 
meg. Hogy a beszédek már megkezdett kiadása mielőbb foly-
tattathassék , kéretnek mindazon t. urak, kik ollyanoknak bir-
tokában vannak, küldjék meg azokat használat végett a szat-
mári püspöki hivatalnak, vagy nt. N e u b a u e r Ignácz 
német-szent-mihályi, vagy S t r e i t György lékai plébános 
és esperes uraknak : és legyenek meggyőződve , hogy azokat 
rövid idő múlva visszanyerendik. Valamint szent beszédei, ugy 
levelei is érdekesek Weinhofernek, és azok összegyűjtése is 
igen kívánatos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége, legmagasb aláírásával erősített okle-

vél által, galanthai F e k e t e Mihály novii püspököt, és esztergom-
székesegyházi átalános helynököt, mint a Szent-István-rend kis-ke-
resztesét, e rend szabályainak értelmében , az austriai birodalom bárói 
rangjára emelni, s egyszersmind e rangfelemelés kiterjesztését an-
nak unokaöcscse- , galanthai Fekete Jánosra, es. kir. legfőbb tör-
vényszéknél tanáostitkári segédre, legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott. (W. Z.) 

Magyszombat, jul. 7-én. Városunk nem rég egy ki-
tűnő, s valóban megható ünnepélynek volt tanuja : a kath. le-
gény-egylet számára fölszerelt zászló szentelése ünnepélyének. 
A még csak kezdetben levő legény-egyletünk illynemü örven-
detes fejlődése milly édesen hat egész valónkra, s az ezen 
fejlődésből kifolyó ünnepélyek mennyire hevítik kebleinket, 
arról eléggé tanúskodtak ez ünnepélynél jelenvolt hivők elér-
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zékenyült arczai. Már korán reggel, legalább jóval előbb, mint 
sem az ünnepély kezdetét veendette, látni lehetett a székes-
egyház felé tóduló kiváncsiak nagy számát ; mig végül meg-
kondulván a harang ünnepelt hangja , a szép számmal össze-
sereglett legény-egyleti tagok is a székes-egyház felé indul-
tak, a fölszentelendő zászló elővitele mellett. A minden oldal-
ról mutatkozó feszültség végül tetőpontját érte, midőn csino-
san felöltözött egyleti tagok egész áhítat tal , e's férfias komoly-
sággal közeledtek az egyház szentélye, mint eleve kitűzött 
helyök felé. A vérontásnélküli áldozat bemutatása után, ő mél-
tósága D u r g u t h József, érseki helynök és pápai praelatus 
ur számos segédlet kíséretében a főoltár jobb oldala felé alkal-
mazott emelvényre lépett , s ez ünnepélyre vonatkozó beszé-
dével meglepte a hozzá közelálló legényegyleti tagokat. Meg-
említvén , hogy : „a zászló az összetartás jelvénye ; ez buzdi-
tásul szolgál a küzdtérre menő harczosoknak ; e körül seregle-
nek össze, s veszély alkalmával ezt vérökkel is megvédik. 
Buzditá őket, hogy fölfegyverkezve az igaz hit megtörhetlen 
paizsával, összetartok legyenek a világ csábjai, s incselkedé-
sei ellen ; e zászló körül seregeijenek össze ; hogy igy az em-
berek látván jó cselekedeteiket, dicsőítsék az Atyát , a ki 
mennyekben van." Mire elmondván az ez ünnepélyre rendelt 
imát, a zászlót megszentelte. Ekkor verettek be az e czélra 
külön készitett, s megaranyozott szegek, illy rendben: Pong-
rácz Karolina grófnő zászlóanya,• Durguth József, gen. vie. ; 
az egylet elnöke, titoknoka, pénztárnok- és seniora által. Majd 
ismét tovább szövé kenetdus beszédét ; és a zászlót diszitő sz. 
Józsefet, más oldalon pedig Mária szeplőtelen fogantatását 
ábrázoló képekre utalván, ernyedetlen s munkás életre, fedd-
hetlen tisztaság- és erkölcsösségre serkenté e ritka ünnepé-
lyen megindult legényeket. Ezek végeztével ismét visszavonult 
a fiatal iparmüvesek hosszú sora ; hogy a közszeretetben ré-
szesült, és nagyszombati közönség kedvencz szónoka, t. 
Lukátsy Tamás sz. Ferencz szerzetbeli atya, ez ünnepélyre 
vonatkozó sz. beszédét annál jobban megérthessék, és szi-
vökbe véshessék. A hely szentségéhez illő mély csend honolt 
a hallgatók közt, s csak később, midőn a szónok mélyeb-
ben hatolt a legény-egyleti jelszó : „hit és erkölcs, munkás-
ság és szorgalom, egység és szeretet, vidorság és tréfa" 
fejtegetésébe, hallatszott koronkint egy méla sóhaj ; s ki 
nem ismert volna r á , hogy ez egy gyermeke üdvéről gon-
doskodó anya sóhajtozása? Talán nem egy volt jelen ez 
ünnepélynél, a ki szive szerette gyermekétől távol van ; s mig 
gondolatiban lépésről lépésre kiséri gyermekét a messze tá-
volban , ez talán kivetkőzve a szülői házból magával vitt tisz-
ta, vallásos érzületekből, a bűnök örvényébe merül ! Ha tehát 
lá t ja , hogy az előtte álló fiatal legények mint biztosittatnak 
a korunkban annyira elharapódzó erkölcstelenség árja ellen ; 
mint vezettetnek vissza azon ú t ra , melly bizton vezet min-
denkit kitűzött czélja felé; ki csudálkoznék raj ta , ha só-
hajtozik? Hisz csak az anyai kebel hangja ez : ,vajha ugyan-
ez az én gyermekemmel is történnék.' Sz. beszéd után az egy-
leti tagok véd-elől járóikkal együtt az egyleti terembe jöttek 
össze; mire a legényegylet elnöke röviden kimutatván ama 
forrásokat, mellyekből a már fönszentelt zászló fölszerelésé-
re vonatkozó költségek fedeztettek , egyszersmind meleg há-
lát szavazott azoknak, kik filléreikkel e fönséges czélhoz 
hozzájárulták. — Hogy pedig e nap más oldalról is neveze-

tessé legyen a legényegyleti tagokra nézve, elhatároztatott 
egy kirándulás a várostól mintegy félórányi távolságra fekvő 
,Kő-malomba' ; azonban a kellemetlen esős idő meghiúsítván 
ebbeli reményeinket, kénytelenek voltunk csak az itteni pol-
gári vadászkertben megtartott mulatságra szorítkozni. Délután 
hat óra felé több magas vendég, ezek közt mélt. Vatzka 
Alajos, es. kir. helytartósági tanácsos, és megyei főnök, nem 
különben Schuster Ignácz polgármester, s más előkelő pol-
gár urak szerencséltettek bennünket becses jelenlétökkel. A 
vendégek száma nyolezvanra ment föl ; ideértvén a legény-
egyleti tagokat is. A szívélyes, és többszöri felköszöntések-
ből ki nem maradt egyszersmind ama forró kivánat, misze-
rint illy szép virágzásnak indult legényegyletünk tartsa fön 
magát késő időkig , először is a kath. anyaszentegyház, sze-
retett közanyánk örömére, városunk díszére , s az abba föl-
avatott tagok lelki üdvére ! Az ezen ünnepélyt követő ur-
napi körmenet alkalmával, legényegyletünk már zászlóstul 
megjelent. Állítván az t , miszerint ez intézet számos tagjai, s 
csinos zászlójok nem csekély mérvben emelték e nagyszerű 
körmenet díszét, csak a közönség nyilatkozatait ismétlem. Vé-
gül őszinte méltányosságnak engedek, megemlitve, mikép 
legényegyletünk szakadatlanul hathatós pártfogolásnak ör-
vend. Nem lehet nem szavaznom meleg hálát főleg az itteni 
társas káptalan ft. tagjainak; kik, midőn egy részt egyletünk 
e ritka ünnepélyét jelenlétökkel emelték, egyszersmind e zász-
ló fölszereléséhez is jelentékeny összeggel járulni kegyesked-
tek. Adja a mennyei seregek Ura , hogy e kegyes pártfogo-
lás hozzon sok gyümölcsöt, s főleg a legényegyleti tagok ré-
széről tanusitandó vallásosság, és tiszta erkölcsösség gyü-
mölcsét ! Ü r e s s y M. 

R o m a , jun. 28. A ,Griornale di Roma' mai számában 
közli, valamint a 20-án tartott titkos consistoriumban mondott 
allocutiót, ugy ő szentségének az egész világ kath. főpászto-
raihoz intézett körlevelét is, melly jun. 18-án kelt; s melly-
ben ő szentsége a pápai államban megkísértett forradalom ki-
töréseit kárhoztatva, buzgó imára hivja föl apostoli munka-
társait az egyház szabadsága- és függetlenségének föntartása-
ért, nemcsak , de jogosan szerzett világi uralmáért is : mint 
mellyre a religio érdekében szüksége van a sz. széknek. Az 
allocutióban pedig név szerint elősorolván a romai sz. szék 
igazai ellen Bologna-, Ravenna- s Perugiában elkövetett sé-
relmeket és fegyveres fölkeléseket, minden illynemü lázadá-
sok ellen óvást tesz, azokat (hiven az eskühez, mellyet az 
egyház jogainak védelmére letett) kárhoztatja ; s hivatkozván 
a tridenti zsinat rendeletére is (Sess. 22. cap. 11. de réf.), a 
legsulyosb egyházi büntetések alá vetettekül nyilvánítja mind-
azokat , kik a pápai szék világi uralmát megtámadni merész-
lik , vagy annak lerontására akár te t t leg, akár tanácsadólag 
és helyeslőleg közremunkálnak. A körlevél igy hangzik : 

„Venerabilibus Fratribus Patriarchis , Primatibus, Ar-
chiepiscopis , Episcopis , aliisque locorum Ordinariis gratiam 
et communionem cum Apostolica Sede habentibus. 

P i u s P R IX. 
Venerabiles Fra t res , salutem et Apostolicam benedi-

ctionem. Qui nuper per Itáliára erupit contra legitimos Prin-
cipes seditionis motus in regionibus etiam Pontificiae ditioni 
finitimis , nonnullas ex Provinciis nostris quaedam veluti in-
cendii flamma pervasit ; quae quidem et funesto illo permotae 



31 

exemplo, et externis actae incitamentis a paterno nostro re-
gimine sese subduxerunt, et vero etiam paucis adnitentibus 
id quaerunt, ut italico iHi subiiciantur gubernio, quod per 
annos hosce postremos Ecclesiae, ac legitimis illius iuri-
bus , sacrisque administris se gessit adversum. Dum nos re-
bellions huiuscemodi actus et reprobamus, et dolemus , qui-
bus quaedam tantum populi pars turbatis in iisdem provin-
ciis iniuste adeo respondet paternis studiis , curisque nostris, 
ac dum necessarium esse palam edicimus sanctae huic Sedi 
civilem principatum, ut in bonum religionis sacram pote-
statem sine ullo impedimento exercere possit , quem qui-
dem civilem principatum extorquere eidem connituntur va-
ferrimi liostes Ecclesiae Christi, vobis in tanto rerum turbine 
praesentes damus litteras, Ven. Fra t res , ut aliquod dolori no-
stro solatium quaeramus. Atque hac occasione vos etiam hor-
tamur, ut pro explorata pietate vestra, pro eximio erga Apo-
stolicam Sedem, eiusque libertatem studio id praestandum 
curetis, quod olim Aaroni, supremo Hebraeorum Pontifici prae-
scripsisse legimus Moysem (Num. cap. 16.): ,Tolle thuribu-
lum, et hausto igne de altari , mitte incensum desuper, per-
gens cito ad populum, ut roges pro eis ; jam enim egressa 
est ira a Domino, et plaga desaevit.' Itemque vos hortamur, 
u t preces fundatis, quemadmodum sancti illi fratres , Moyses 
nimirum , atque Aaron, qui ,proni in faciem dixerunt : Fortis-
sime Deus spirituum universae carnis, num aliquibus peccanti-
bus, contra omnes ira tua desaeviet' ? (Num. cap. 16.) Ad hoc sci-
licet, Ven. Fratres, praesentes vobis mittimus litteras, ex qui-
bus non parum solatii percipimus ; quippe confidimus , desi-
deriis vos , curisque nostris cumulate responsuros. Caeterum 
palam hoc profitemur , indutos nos virtute ex alto , quam in-
firmitati nostrae immittet fidelium precibus exoratus Deus, 
quidvis discriminis, quidvis acerbitatis antea perpessuros, 
quam Apostolicum ulla ex parte deseramus officium, ac quid-
quam admittamus contra juramenti sanctitatem, quo nos ob-
strinximus, cum licet immerentes, supremam hanc Apostolo-
rum Principis Sedem, arcem et propugnaculum catholicae fidei 
Deo sic volente conscendimus. In pastorali vestro tuendo mu-
nere omnia laeta, ac felicia Ven. F ra t re s , vobis adprecantes, 
coelestis auspicem beatitatis Apostolicam benedictionem vobis, 
gregique vestro peramanter impertimur. Datum Romae apud 
S. Petrum die 18. juni i , anno 1859. Pontiflcatus nostri anno 
decimoquarto." Az allocutio pedig következő : 

„Venerabiles Fratres ! Ad gravissimuni, quo cum bonis 
omnibus propter bellum inter catholicas nationes excitatum 
premimur dolorem, maximus accessit moeror ob luctuosam 
rerum conversionem ac perturbationem, quae in nonnullis 
Pontiiiciae nostrae ditionis provinciis nefaria impiorum homi-
num opera ac sacrilego prorsus ausu nuper evenit. Probe in-
telligitis Ven. Fratres , nos dolenter loqui de scelesta sane 
perduellium contra sacrum , legitimumque nostrum et huius 
Sanctae Sedis civilem principatum coniuratione et rebellione, 
quam vaferrimi homines in eisdem nostris provinciis commo-
rantes tum clandestinis pravisque coetibus, tum turpissimis 
consiliis cum iinitimarum regionum hominibus initis, tum frau-
d u l e n t calumniosisque editis libellis, turn exteris armis com-
parais et invectis, tum perversis quibusque aliis fraudibus 
et artibus moliri, fovere, et efficere minime reformidarunt. 
Neo possumus non vehementer dolere, infestam huiusmodi 

coniurationem primum erupisse in civitate nostra Bononiensi, 
quae paternae nostrae benevolentiae ac liberaütatis ornata be-
neficiis duos fere abhinc annos, cum ibi diversati sumus, suam 
erga nos, et hanc Apostolicam Sedem venerationem ostendere 
ac testari haud omiserat. Bononiae enim die duodecima huius 
mensis, postquam Austriacae inopinato discesserunt copiae, 
nulla interposita mora, coniurati homines, audacia insignes, 
omnibus divinis, humanisque proculcatis iuribus, laxatisque 
improbitatis habenis, haud exhorruerunt tumultuari, atquo 
urbanam cohortem , aliosque armare, cogere , educere, atque 
Cardinalis nostri Legati aedes adire , ibique ablatis pontificiis 
insignibus eorum loco rebellionis vexillum attollere et collo-
care cum summa honestiorum civium indignatione ac fremitu, 
qui tantum facinus improbare, ac nobis et pontificio nostro 
gubernio plaudere haud extimescebant. Hinc ab ipsis per-
duellibus eidem Cardinali nostro Legato profectio fuit de-
nuneiata, qui pro sui muneris officio tot scelestis ausibus ob-
sistere, ac nostram, et huius Sanctae Sedis dignitatem et iura 
asserere ac tueri minime praeterinittebat. Atque eo sceleris 
et impudentiae rebelles devenerunt, ut minime veriti sint 
gubernium immutare, et Sardinire Regis dictaturam petere, 
et ob hanc causam suos ad eumdem Regem deputatos mitte-
re. Cum igitur noster Legátus haud posset tantas impedire 
improbitates, easque diutius ferre et intueri, solemnem tum 
voce, tum scripto edidit protestationem contra omnia, quae 
a factiosis hominibus adversus nostra et huius Sanctae Sedis 
iura fuerunt patrata, ac Bononia decedere coactus, Ferrariam 
se contulit. Quae Bononiae tam nefarie peracta sunt , eadem 
similibus criminosis modis Ravennae, Perusiae, et alibi fla-
gitiosi homines communi bonorum omnium luctu agere mini-
me dubitarunt; haud timentes posse suos impetus a pontificiis 
nostris copiis reprimi ac refringi, cum illae numero paucae, 
eorum furori et audaciae resistere minime possent. Quocirca 
in eisdem civitatibus a perduellibus omnium divinarum hu-
manarumque legum conculcata auctoritas, et suprema civilis 
nost ra , atque huius Sanctae Sedis oppugnata potestas, et de-
fectionis erecta vexilla, et legitimum pontificium gubernium 
de medio sublatum, et Sardiniae Regis dictatura petita, et 
nostri Delegati publica emissa protestatione ad profectionem 
vel impulsi, vel coacti, et alia multa rebellionis admissa faci-
nora. Nemo vero ignorât, quo isti civilis Apostolicae Sedis 
principatus osores semper potissimum spectent, et quid ipsi 
velint, quid cupiant, quid exoptent. Omnes quidem norunt, 
singulari Divinae Providentiae consilio factum esse, ut intan-
ta temporalium Principum multitudine et varietate Romana 
quoque Ecclesia temporalem dominationem nemini prorsus 
obnoxiam haberet , quo Romanus Pontifex Summus totius 
Ecclesiae Pastor , nulli unquam Principi subiectus, supremam 
universi Dominici gregis pascendi, regendique potestatem, 
auctoritatemque ab ipso Christo Domino acceptam, per uni-
versum qua late patet orbem plenissima libertate exercere, 
ac simul facilius divinam religionem magis in dies propagare, 
et variis fidelium indigentiis occurrere, et opportuna flagitan-
tibus auxilia ferre , et alia omnia bona peragere posset, quae 
pro re ac tempore ad maiorem totius christianae reipublicae 
utilitatem pertinere ipse cognosceret. Infestissimi igitur Ro-
manae Ecclesiae temporalis dominii hostes civilem eiusdem 
Ecclesiae , Romanique Pontificis principatum coelesti quadam 



rerum dispensatione, et vetusta per tot iam continentia saecu-
la possessione, ac iustissimo quovis alio optimoque iure com-
paratum, et communi omnium populorum et Principum vel 
acatholicorum eonsensione uti sacrum inviolatumque Beati 
Petri patrimonium semper habitum ac defensum invadere, la-
befactare, ac destruere connituntur, ut Romana Ecclesia suo 
spoliata patrimonio, Apostolicae Sedis , Romanique Pontifi-
cis dignitatem , maiestatem déprimant, pessumdent, et libe-
rius sanctissimae religioni maxima quaeque damna, ac teter-
rimum bellum inférant, ipsamque religionem, si fieri unquam 
posset, funditus evertant. Hue sane semper spectarunt ac 
spectant nequissima illorum hominum consilia, molitiones 
et fraudes, qui temporalem Romanae Ecclesiae dominati-
onem convellere exoptant, veluti diuturna ac tristissima 
experientia omnibus clare aperteque demonstrat. Quam-
obrem cum nos Apostolici nostri muneris officio, solem-
nique iuramento adstricti debeamus religionis incolumitati 
summa vigilantia prospicere, ac iura et possessiones Romanae 
Ecclesiae omnino intégras inviolatasque tueri, et huius Sanctae 
Sedis libertatem, quae cum universae Ecclesiae utilitate est 
plane coniuncta, asserere et vindicare, ac proinde ipsius Prin-
cipatum defendere, quo ad liberam rei sacrae in toto terrarum 
orbe procurationem exercendam Divina Providentia Romanos 
Pontifices donavit, illumque integrum et inviolatum nostris 
successoribus transmittere, iccirco non possumus non vehe-
menter damnare, detestari impios, nefariosque perduellium 
subditorum ausus, conatus, illisque fortiter obsistere. Itaqtie 
postquam per reclamationem nostri Cardinalis Secretarii sta-
tus missam ad omnes oratores, ministros et negotiorum ge-
stores exterarum nationum apud nos et hanc S. Sedem nefa-
rios huiusmodi rebellium ausus reprobavimus ac detestati su-
mus, nunc in amplissimo hoc vestro consessu Ven. Fratres, 
nostram attollentes vocem maiori qua possumus animi nostri 
contentione protestamur contra ea omnia, quae perduelles 
in commemoratis locis agere ausi sunt, et suprema nostra au-
ctoritate damnamus, reprobamus, rescindimus, abolemus 
omnes et singulos actus tum Bononiae, tum Ravennae, 
tum Perusiae, tum alibi ab ipsis perduellibus contra sa-
crum legitimumque nostrum, et huius S. Sedis Principatum 
quovis modo factos et appellatos, et eosdem actus irritos 
omnino illegitimos , et sacrilegos esse declaramus , atque de-
cernimus. Insuper in omnium memóriám revocamus maiorem 
excommunicationem, aliasque ecclesiasticas poenas, et cen-
suras a sacris canonibus , Apostolicis constitutionibus et Ge-
neralium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. 22. cap. 
11. de Reform.) decretis inflictas , et ulla absque declaratione 
incurrendas ab iis omnibus, qui quovis modo temporalem Ro-
mani Pontificis potestatem impetere audeant : in quas proinde 
eos omnes misere incidisse declaramus, qui Bononiae, Raven-
nae, Perusiae, et alibi civilem nostram et huius Sanctae Sedis 
potestatem et jurisdictionem, ac Beati Petri patrimonium ope-
ra , consilio, assensu, et alia quacumque ratione violare, per-
turbare, et usurpare ausi sunt. Dum vero officii nostri ratione 
compulsi haec non levi certe animi nostri dolore declarare et edi-
cere cogimur, miserrimam tot filiorum coecitatem illacrimantes 

a clementissimo misericordiarumPatrehumiliter,enixeque ex-
poscere non desistimus, ut omnipotenti sua virtute efficiat, ut 
quamprimum optatissimus illucescat dies, quo et ipsos filios re-
sipiscentes, atque ad officium reductos iterum paterno sinu cum 
gaudio excipere et omni perturbatione sublata, ordinem tran-
quillitatemque in tota Pontificia nostra ditione restitutam vi-
dere possimus. Hac autem in Deo fiducia suffulti ea quoque 
spe sustentamur fore, ut Europae Principes, uti antea, ita hoc 
etiam tempore suam omnem operam in temporali nostro, San-
ctaeque huius Sedis principatu tuendo, et integre servando 
consociatis studiis consiliisque impendant, cum eorum cuius-
que vel maxime intersit, Romanum Pontificem plenissima 
frui libertate, quo Catholicorum conscientiae, in eorumdem 
Principum ditionibus commorantium tranquillitati rite con-
sultum sit. Quae quidem spes augetur, propterea quod Galli-
cae copiae in Italia degentes, iuxta ea, quae carissimus in 
Christo Filius noster Gallorum Imperator declaravit, non mo-
do nihil contra temporalem nostram et huius S. Sedis domina-
tionem agent, immo vero eamdem tuebuntur atque servabunt." 

— A ,L'Univers' a pápai hatalom ellen kitört viharokat 
jellemezvén , alkalmat vesz annak újbóli elmondására, hogy: 
„Minden kath. fejedelemnek van joga , de kötelessége is a sz. 
atya szabadságát védeni. Az egyházi állam mindnyájokat kö-
zelről érdekli, miután ez az egyház függetlenségének biztosí-
tására szolgál. Ez IX. Piusnak nem személyes birtoka ; ő an-
nak csak használója. A valódi birtokos az egyház. Sz. Péter 
öröksége az egész kereszténység által alapíttatott, és tartatott 
fön ; s az őt fenyegető veszélyek csak azért környezik, mivel 
a kereszténység őt némileg magára hagyta. Roma a haeresis 
és forradalom támadási czélpontja ; s a kath. világ különös 
pártolása nélkül nem állhatand e kettős ellenségnek , ki Eu-
rópának két-harmada felől rendelkezik, ellent. A pápa feje-
delem, mint bármellyik . . . de több is. Az őt ért csapás vala-
mennyi kath. népet sújtja. Fejők megbecstelenitése mindnyá-
jára visszaháramlik. Nem egyedül arról van tehát szó, hogy 
a pápa levettessék trónjáról, hanem arról is, hogy a catholi-
cismus megfosztassék." 

— A ,Wien. Zeit.'-ba is fölvett hiteles tudósítások sze-
rint , a kath. egyház viszonyainak , a badeni nagyherczegség-
ben, egy, a sz. székkel kötendő concordatum alapján eszköz-
lött rendezése, a mult hó végnapjaiban mindkét rész megha-
talmazottjai által megállapittatott és aláíratott. Egyedül a kor-
mány részérőli megerősítés van hátra , melly azonban egész 
biztossággal várható. „S igy valahára, teszi hozzá a tudósító, 
a mindkét félre , állam- és egyházra egyformán fájdalmas és 
káros állapotnak vége szakadt ; s mire magának egy korábbi 
időszak , akár tévedésből, akár a jogszerűség teljes elismeré-
sének hiányából, a kath. egyház ellenében szabadságot vett, 
a jelenleg uralkodó nagyherczeg igazságossága és államböl-
csesége által helyrehozatott, és rendeztetett. Az ország békéje, 
kath. alattvalóinak növekedő hálája és szeretete, minden jobb 
érzelműek elismerése , kik az olly kérdések fölött, mint a je-
lenvaló is, nem pártérdekből, hanem a jog és bölcs politika 
szempontjából szoktak Ítélni, ezek azon gyümölcsök, mellyek 
az ifjú fejedelem eljárását jutalmazandják." 

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

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

„Mig Konstantinápolyban l a t i n császár ural-
kodott, az egyházi szakadás a birodalom nagy ré-
szében teljesen elenyészett; hisz kelet népe meg-
szokta már, császárja- s patriarchájának szertartását 
követni: kivált miután a lényegesekbeni különbség 
alaptalanságát olly könnyű volt belátni az izgatók 
átkos befolyása alól felszabadult értelemnek. De a 
görögökgyőzelmes fegyverein újra visszatért a szám-
űzött szakadás : és Palaeolog Mihály görög császár 
byzanti trónján ismét lengett a szakadás zászlaja; 
melly alá annál készségesebben sereglett a görög 
ajkú kereszténység, minél hangosabb örömmel üd-
vözölte a nemzeti birodalom újjászületését, melly a 
főváros elfoglalásával meglehetősen biztosittatott. 

Az elűzött Balduin latin császárt azonban IV. 
Orbán pápa (1261—5.) vette oltalma alá; és vissza-
helyezni óhajtván az elvesztett byzanti trónra, uj 
keresztes-hadra lelkesítette Europa fejedelmeit: hogy 
midőn ezek segélyével a keleten dulongó saracenek 
szétveretnek, egyszersmind Balduin igényei is életbe 
lépjenek. Mihály a veszély nagyságát felfogván, több 
izben követeket küldött a pápához; kijelentvén, mi-
ként ő kész a szakadásból kibontakozni, s országá-
val együtt a romai kath. egyház egyességébe lépni, 
valamint a közte és Balduin között fenforgó viszály-
ban a pápa legmagasb Ítélete előtt meghajolni. Az 
egyház feje, az ajánlat szentsége fölötti örömérzetben 
három sz.-ferenczi tudós szerzetest küldött Konstan-
tinápolyba, hogy a kilátásba helyezett szent egye-
sülés ügyében mind a császárral, mind a görög cle-
russal értekezzenek. De a pápa hamar meggyőződ-
hetett a császár színlelt buzgóságáról; látván, mi-
ként ez az értekezletet csak ürügyül használta, hogy 
azalatt Göröghon és Peloponnesus területein tovább 
mozdíthassa birodalma határait. 

IV. Orbán pápa halála után a keresztes-hadak 

fegyvereit leginkább a Syriában és Palaestinában 
előnyomuló saracenek vévén igénybe, Mihály csá-
szár egészen fölbátorodott az egyesülés ügyének el-
ejtésére: mig e bátorságot Anjou Károly, a hatal-
mas nápolyi király le nem olvasztotta. E fejedelem-
ben született ellenségét látván Mihály császár, nagy 
örömmel fogadta IV. Kelemen pápa (1265—8.) föl-
hívását 1267-ben a sz. földön pusztító hitetlenek el-
len tervezett fejedelmi szövetségre ; mellyhez sz. La-
jos, a nagy franczia király is olly lelkesülve csatla-
kozott. Ez alkalommal a romai egyházzali egyesü-
lést is melegen ajánlotta a pápa, már azon okból is, 
mert Mihály ekként a latinoktóli félelemből teljesen 
kibontakozhatnék. A császár azonnal követséget kül-
dött Romába, hogy kijelenthesse, miként az ő lelkét 
mi sem érinti olly kellemesen, mint az egyesülés; 
mellynek kieszközlésére ezennel egyetemes zsinatot 
kér a pápától. . . . 

E közben X. Gergely (1271—6.) emeltetett a 
pápai trónra, ki akkor épen Ptolemaisnál tartózko-
dott Syriában, s mint a helyzettel teljesen ismerős, 
bizonyára még lángolóbb hévvel karolta föl a sz. 
föld megmentése-, és a görögök egyesülésének ma-
gasztos ügyét: mint ezt keletrőli távozásakor ki is 
jelentette Mihály császárnak. És valóban, mihelyt a 
pápai trónba beigtattatott, azonnal körlevelet inté-
zett a kath. világ minden főpapjához , minden feje-
delméhez : meghiván őket a két év múlva tartandó 
egyetemes zsinatra; hogy ott egyéb egyházi ügy 
mellett a sz. föld, és az egyesülés kérdése tárgyal-
tatnék. A zsinat helyéül később L y o n , idejéül pedig 
1274-ik év május kezdete tüzetett ki E zsinaton 
az apátok, prépostok, püspöki s káptalani követek 
és hittudorok számát, melly ezernél többre rúgott, 
ide nem értve, 500 püspök jelent meg. Itt voltak a 
konstantinápolyi s antiochiai latin patriarchák, Ja-
kab aragoniai király személyesen, a keleti s nyugoti 
császárság, valamint a franczia, angol, nápolyi, és 
siciliai királyok, és a tatár khán követei, a templa-
riusok és joanniták nagymesterei, nem különben a 
többi európai uralkodó herczegek és köztársaságok 
képviselői — 
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Mihály császár és a görög egyház követsége 
Ker. sz. János napján érkezvén Lyon városához, leg-
fényesb tisztelettel fogadtatott. Ugyanis a pápa és 
bibornokok udvari főszemélyzete, a zsinaton jelen-
volt főpapok, s más számos magas rendu nevezetes-
ségek a városon kivül eléje menvén a követségnek, 
azt a pápa palotájáig vezették : hol X. Grergely pápa, 
15 bibornokától környezve, érzékeny atyai szivé-
lyességgel fogadta, s békecsókkal üdvözölte a kö-
veteket ; kik miután a Krisztus helytartóját megillető 
tisztelet adóját lerótták, azonnal átnyújtották Mihály 
császár, és a görög egyházat képviselő metropoliták, 
érsekek, és püspökök arany-pecsétes leveleit: kije-
lentvén, miként ők fejedelmök, és a görög egyház 
nevében föltétlen engedelmességet, fiúi hódolatot 
jöttek szavazni a romai kath. egyház fejének és ha-
tározatainak ; elismervén a romai kath. egyház hitét, 
és a pápa főnökségét. — Sz. Péter és Pál apostolok 
ünnepén a főtemplomban nagyszerű isteni-szolgálat 
tartatott , mellyen a zsinat atyái, és a görög egyház 
követsége egytől-egyig megjelentek. Asz. misét ma-
ga a pápa mondotta. Az epistola és evangelium la-
tin és görög nyelven elénekeltetvén, sz. Bonaven-
tura bibornok lépett a szószékre, s az ünnepélyhez 
mért remek egyházi szónoklata után a,Credo', vagy-
is a hitvallás ismét latinul és görögül énekeltetett; 
és midőn a Szentlélek származásáról szóló hitágazat-
hoz értek, e kifejezést: ,ki az Atyától és Fiútól szár-
mazik', háromszor ismételte a görög egyház képvi-
selete. Ez ünnep nyolczadán, vagyis julius 6-án tar-
tatott a negyedik ülés. Az elnöklő pápa jobbján, a 
bibornokok után, ült a görög egyház, és császár kö-
vetsége. A szokott ajtatosságok és sz. beszédek vé-
gén a pápa emelt szót; magasztalólag előadván, mi-
ként a görög egyház és császárja, végre elhatároz-
ták magukat az egyesülésre, s követeket küldöttek, 
hogy a zsinat szine előtt lemondjanak az eddigi sza-
kadásról : elfogadván a IV. Kelemen pápa által ne-
kik megküldött hitvallást; mint ez a császár, és a 
görög egyház képviselőinek leveléből világosan ki-
tűnik: mellyek itt föl is olvastattak. 

A császári levélben a pápa által megküldött hit-
vallás részletesen elősoroltatván, kijelenti Mihály 
császár, miszerint ő azt egész terjedelmében elfo-
gadja , sajátjává teszi ;Hiszszük, irja a császár, 
a Szentlelket, mint az Atyától és F i ú t ó l származó 
teljes, tökéletes, és valóságos Istent. Hiszszük, hogy 
csak egyetlen, szent, kath. és apostoli anyaszentegy-
ház létezik. Hiszszük, hogy ha az igazi bűnbánók 
szeretetben múlnak k i , mielőtt elkövetett bűneikért 

a bánat méltó gyümölcseivel eleget tettek volna, 
azoknak lelkei a halál után purgatoriumi bünteté-
sekkel tisztulnak ; és ezen büntetések enyhítésére 
hasznos az élő hívek közbenjárása, tudnillik a sz. 
mise-áldozat, imádságok, alamisnák, és egyéb áhí-
tatos gyakorlatok, mellyeket az egyház intézmé-
nyei értelmében a hivek egymásért tenni szoktak. 
Azoknak lelkei pedig, kik a fölvett sz. keresztség 
után legkisebb bünfolttal sem mocskoltattak be, azo-
ké is, kik a bün után akár már a testben, akár an-
nak levetkezése után megtisztultak, azonnal fölvi-
tetnek az égbe. Azoknak lelkei pedig, kik halálos, 
vagy csak eredendő bűnben is halnak el, azonnal a 
kárhozat helyére szállanakle; ámbár különböző bün-
tetéssel büntettetnek. De azért az itélet napján min-
den ember, testével együtt megjelenik Krisztus Íté-
lőszéke előtt. Az Oltári-szentséget kovásztalan ke-
nyér szine alatt szolgáltatja a romai egyház; tanít-
ván , miként a Szentségben a kenyér és bor valóban 
átváltozik Jézus Krisztus, a mi Urunk testévé és vé-
révé. A házasság szentségéről pedig tanítja, miként 
sem a férjnek egyszerre több nőt, sem a nőnek egy-
szerre több férjet nem szabad bírni. Midőn pedig va-
lamelly házastárs halálával a házasság köteléke föl-
bomlik, a második, sőt harmadik házasság is meg-
engedtetik, hacsak más okból valamelly egyházi aka-
dály nem forog fön. A romai egyház az egész kath. 
egyház fölött teljes, s legfőbb elsőséget és fejedelem-
séget nyer; mellyet Péterben, az apostolok fejedel-
mében, kinek a romai pápa utódja, magától az Isten-
től, a hatalom teljességétől vesz. És valamint a többi 
egyház közt kiválólag tartozik a hit igazságát védel-
mezni : ugy, ha a hit iránt kérdések merülnek föl, 
annak ítéletével kell ezeket eldönteni. A romai szék-
hez minden, az egyházi bírósághoz tartozó ügyben, 
fölebbezhetnek a sérelmezettek; és minden illy ügy-
ben a pápai szék ítéletéhez folyamodhatnak : ennek 
alá van rendelve minden egyház , mellyek főpapjai 
a pápának engedelmességgel és tisztelettel tartoznak. 
A hatalom teljessége pedig akként van e székhez 
alapítva, hogy a kormányzat részére a többi egy-
ház is odabocsáttatik ; és maga a romai egyház több 
más egyházat, különösen a patriarchai egyházakat, 
különféle kiváltságokkal megtisztelt : saját kiváltsá-
gait mégis mind egyetemes, mind más zsinatokban 
mindig híven megőrizvén. A fölül leirt igaz, szent, 
egyetemes és ősrégi hitet elismerjük, elfogadjuk, és 
szívvel, ajakkal valljuk, miként azokat a romai szent-
egyház igazán tartja, hiven tanítja és hirdeti ; ígér-
vén , hogy mi ugyanezen hitvallást sértetlenül meg-
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tar t juk, abban minden időn át állandóan megmara-
dunk, s tőle soha legkevésbbé sem távozunk el. A 
romai egyház f ő n ö k s é g é t is (primátus), mellynek 
hódolatára jövünk, a fönebbi értelemben elismerjük, 
bevalljuk, és önkényt elfogadjuk.' Végre e levélben 
még azt kéri a császár, hogy engedtetnék meg nekik 
továbbra is azon symbolumot használni, mellyet a 
szakadás előtt szabadon énekeltek, valamint a keleti 
szertartást, melly a hitet ugy sem érinti, de Isten 
rendeletével, vagy a zsinatok és sz. atyák tanításá-
val sem ellenkezik. A levél zárszavai : ,Ezen iratot 
tehát, melly a mi hitvallásunkat, elismerésünket, 
vallomásunkat, és elfogadásunkat tartalmazza, saját 
kezünkkel, Isten kegyelméből császári aláírásunk-
kal jegyeztük, és hatalmunk pecsétét ráfüggeszteni 
rendeltük ]). 

A császár által irt ezen hitvallást Acropolita 
György főcancellár következő esküvel erősítette meg 
a zsinat színe előtt: ,En Acropolita György nagy 
logotheta, Palaeolog Mihály görög császár követe, 
ugyanettől az alulírottakra elegendő parancsom le-
vén , ezennel minden szakadást esküvel leteszek (ab-
iuro), és az aláirt hitegységet, mint fölolvastatott 
és kifejtetett, czimzett uram nevében igaznak, szent-
nek, és ősréginek elismerem, elfogadom, szívvel és 
ajkkal vallom, és ígérem, hogy azt a császár olly 
értelemben, mint a romai szentegyház igazán tartja, 
hiven tanítja és hirdeti, sértetlenül megtartandja, s 
attól soha, semmi időben eltérni legkevésbbé sem 
fog stb. És hogy a császár az előrebocsátottakat mind 
a hitigazságra, mind a romai egyház főnökségére 
nézve meg fogja tartani, az ő lelkére, és az én lel-
kemre, testileg (azaz: személyesen) tett jelen esküm-
mel ígérem és erősítem. Ugy segítse őt az Isten, és 
Istennek ezen szent evangéliumai.' 

Ezután felolvastatott a görög egyház clerusának 
levele, melly ben a pápa törvényes czimezése után 
azonnal székhelyeik szerint elsoroltatnak a főpapok, 
kik e levelet aláírták, szám szerint 29 metropolita ; 
mindegyiknél világosan kifejeztetvén, miszerint nem 
csak egyedül, hanem a joghatóságuk alatti püspö-
kök nevében is aláírták e levelet ; továbbá 9 érsek, a 
nagy synodus, a konstantinápolyi egyház, és a pa-
triarchal szék méltóságai. A levél folyamában élén-

1) Érdekes e levél czimét latinul ideigtatni : ,Sanctis-
simo et beatissimo, primo et summo Pontifici, Apostolicae Se-
dis venerabili Papae, et communi Patri omnium Cbristianorum 
et venerabili Patri Imperii nostri , D. G-regorio, Michael in 
Christo Deo fidelis Imperator . . . . et spirituális filius magnae 
Sanctitatis ves t rae . . . . ' 

ken leírják a köztük végre érvényre emelkedett egye-
sülés alakulását, mellyhez csak a patriarcha vonako-
dott csatlakozni, kit e miatt egy időre zárdába utal-
tak; kiemelik az önzés nélküli készséget, melly a gö-
rög clerust az uniohoz vezette, a szives és lelkisme-
retes meghajolást az apostoli szent-szék előtt, mely-
lyet fiúi alázattal tisztelve elismertek, s mellynek ők 
is mindenben alávetik magukat, elfogadván azon hit-
vallást, melly a császár levelében foglaltatik. A gö-
rög clerus nevében Veccus János esküdött a fölolva-
sott hitvallásra, épen azon modorban, mint fönebb 
Acropolita G-yörgy a császár nevében. 

Mindezek után a kath. hit és egyház eme dicső 
győzelmeért hálát adtak Istennek ; ki végtelen ke-
gyelmével fölkereste, és engedelmességre vezérelte 
az elszakadt görög egyház hiveit. A pápa, s az egész 
gyülekezet, fedetlen fővel, állva, s a mély megin-
dulás sok könyei közt énekelték el a ,Te Deum'-ot. 
Az ima után leülvén a pápa, fönhangon kezdte a la-
tin hitvallást; mellyet a zsinat atyái vele együtt 
folytattak. Azután ugyanezen hitvallást a görög pa-
triarchák, érsekek és püspökök, saját nyelvökön 
mondották el, és e tételt: ,Ki az Atyától és Fiútól 
származik', fönhangon ismételték. 

A zsinat julius 16-án befejeztetvén, a görög 
követség ugyanezen hó végén indult hazafelé ; hova 
őszszel meg is érkezett : három levelet vivén magá-
val a császárhoz, ennek fiához, és a görög egyház 
püspöki karához. E levelekben X. Gergely pápa ki-
fejezvén a szerencsés eredmény fölötti nagy örömét, 
lelkökre köti az illetőknek, és meghagyja, hogy 
rendületlen hűség- és erélylyel őrködjenek a sért-
hetlen sz. esküvel örökre lepecsételt egyesülés fö-
lött ; a császárt pedig még a nápolyi király, és a gö-
rög birodalom közt létesítendő állandó béke iránt is 
biztosította 

Mihály külszinre halála napjáig, melly 1283. 
év vége körül történt, katholikusnak mutatkozott *). 
E halállal azonban lehullottak a szakadást gátló kor-
látok, a mint a 24 éves könnyelmű Andronicus lé-
pett a trónra, ki atyja életében csak színlelte a kath. 
egyház iránti tiszteletet." 

A császár holt tetemeitől megtagadtatott a temetés, 
mivel halála órájáig katholikusnak tartották a görögök. Azért 
fia által estve egy gödörbe helyeztetett a t e s t , mellyre cse-
kély föld hintetett. 

* 



A házasság i akadályokról. 
VIII. A p o l g á r i c o d e x b e n és az u j h á z a s -
s á g i t ö r v é n y e k b e n l e v ő , n e m - b o n t ó a k a -

d á l y o k e g y e n k i n t . 

I. Kiválóan állami akadályok : 
1 )A h a d s e r e g h e z és k a t o n a i h a t ó s á g -

h o z t a r t o z á s . A polgári törvénykönyvben ,bontó' 
akadályról van szó; annak 54. §-a tehát az 1856. 
cet. 8-iki ny.-par. XIII. czikke alapján, az I. függ. 
10. §-ának értelmében ,tilalommá' módosult. 

2) Á l l a m i h i v a t a l n o k s á g (I. függ. 11.§.). 
3) P o l i t i k a i f e l s ő b b s é g t ő l i e n g e d e -

l e m - s z ü k s é g (I. függ. 11. §.). 
4) H a l á l r a , v a g y s ú l y o s b ö r t ö n r e í tél-

t e t é s. Ezek miatt az I. függ. 12. §-a szerint csupán 
,meg nem engedett', tehát tilalmas a házasságkötés; 
ellenben a polg. törvénykönyv 61. §-a azt mondja, 
hogy az elitélt ,érvényes' házasságra nem léphet. Az 
1856. oct. 8-iki ny.-par. XIII. czikke nyomán tehát 
e §. is, az idézett I. függeléki §. értelmében vál-
tozott. 

5) B í r ó i l a g b e b i z o n y u l t h á z a s s á g t ö -
rés . A polgári törvénykönyv 67. és 119. §§-ban az 
egybekelés előtt bebizonyított házasságtörés (a nél-
kül , hogy az kívántatnék, miszerint ama bebizonyí-
tás t ö r v é n y s z é k e l ő t t i legyen), mint bontó aka-
dály fordul elő. Ellenben az I. függ. 13. §-ában ez 
áll : „Olly két személynek, kiknek egymással elkö-
vetett házasságtörése b í r ó i l a g be van bizonyulva, 
nem szabad egymással házasságra lépni." A polgári 
törvénykönyv nevezett §§-ai tehát az 1856. oct. 8-iki 
ny.-par. XIII-a után ezen értelmet veszik föl a ka-
tholikusokra nézve. Minthogy pedig az állam, mi-
kor részéről az I. függelékben állami tilalomul állí-
totta fel a házasságtörést, ha az b í r ó i l a g van 
bebizonyulva, saját bíróságait ugyan világosan ér-
ti ; de azt nem mondja, hogy előtte az egyházbirói-
lag bebizonyult házasságtörés is eo ipso államtilal-
mat, és annak a 34. §-ban (I. függ.) foglalt súlyos 
következményeit húzná maga után : nem mondja te-
hát , hogy m i n d e g y v o l n a , a k á r e g y h á z i , 
a k á r v i l á g i b í r ó s á g i l a g legyen a házasság-
törés bebizonyulva. A II. függ. pedig csak azt nyil-
vánítja, hogy az államtilalmak szigorúan megtar-
tassanak: de különösen azon I. függeléki 13. §-ról 
egy szóval sem emlékezik ; sőt szorosan véve a há-
zasságtörést, mikor az nem bontó, még csak akadá-
lyai közé sem veszi föl, és pedig a jelen egyházi 

közjog szerint; annál kevésbbé nyilatkozik arról, 
hogy az egyházi törvényszékek előtt bebizonyult 
házasságtörésből állami tilalom áll be. Ezeknél 
fogva a bíróilag bebizonyult házasságtörést, mint 
akadályozó akadályt, az u j h á z a s s á g i t ö r -
v é n y e k s z e m p o n t j á b ó l , a kiválóan állami ti-
lalmak közé soroztuk. Ide sorozzuk akkor is, ha a 
püspök az egyházi bíróság előtt bebizonyult házas-
ságtörést egyházi gátló akadályul jelenti ki : mit 
megtehet; mert ezen akadály, az u j h á z a s s á g i 
t ö r v é n y e k s z e r i n t , még ekkor is azon egyházi 
gátlók közé tartozik, mellyek az 1856. oct. 8-iki 
törvényekben a II. függ. 75. §-nak alapján, c s a k 
f ö l t é t e t h e t n e k , de fölemlítve nincsenek. 

6) Az ö z v e g y n ő n e k h á z a s s á g k ö t é s e 
b i z o n y o s i d e i g (I. függ. 76.§. Polg.t.-k. 120.§.). 

7) Az é r v é n y t e l e n h á z a s s á g r a l é p e t t 
n ő n e k az é r v é n y t e l e n s é g k i m o n d á s a u t á -
n i h á z a s s á g k ö t é s e b i z o n y o s i d e i g (I. függ. 
76. §. Polg. t.-k. 120. §.). 

II. Kiválóan egyházi gátlók: 
1) H a l l g a t a g u l a d a t o t t f e l h a t a l m a -

z á s az e s k e t é s r e ; k i v é v e a v é g s ő s z ü k -
s é g s ü r g e t ő s é g é t (II. függ. 47. §.). 

2) Az i r á n t i k é t s é g : m e l l y i k l e l k é s z 
v a n a z e s k e t é s r e j o g o s í t v a (II. függ. 49. §.) ? 

3) A b e e g y e z é s f ö l t é t e l e s n y i l v á n í -
t á s a (II. függ. 55. §.). 

4) Az e l j e g y z é s . A polgári törvénykönyv 
45. §-a az eljegyzést, mint g á t l ó a k a d á l y t , nem 
ismerte el. Az 1856. oct. 8-iki házassági törvények 
I. függ. 2. §-a által az elismerés az állam részéről 
ugyan jelezve van: de mint gátló akadálynak fölál-
lítása a II. függelékre, különösen pedig annak 57. 
§-ra van hagyva; mire nézve az eljegyzés kiválóan 
egyházi gátló akadály. 

5) E g y s z e r ű f o g a d á s (II. függ. 58. §.). 
Mint kivételesen bontó akadályt érintettük a bontó 
akadályok között a 9) alatt. 

6) S z e n t e s i d ő (II. függ. 59. §.). 
7) V e g y e s h á z a s s á g (II. függ. 66. §.). 
8) E g y h á z i t i l a l m á n y (II. függ. 67. §.). 
9) Sem t u l a j d o n k é p e n i , s e m n e m - t u -

l a j d o n k é p e n i l a k á s (II. függ. 73. §.). 
10) K e r . t a n í t á s és t a n u l á s m u l a s z t á s a 

( H függ. 74. §.). 
11) G y ó n á s és á l d o z á s e l h a g y á s a (II. 

függ. 75. §.). 
12) Á l d á s v é t e l e l ő t t i e g y ü t t l a k á s (II. 

függ. 75. §.). 
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III. Mind egyházilag, mind államilag felállított 
vegyes, gátló és tiltó akadályok : 

1) A. s e r d ü l e t l e n s é g . Tudjuk, hogy a le-
ányok, egyházjogi számítás szerint, csak 12-ik évö-
kig bezárólag serdületlenek: ellenben a polg. tör-
vénykönyv 21. §-a a serdületlenséget nem-különb-
ség nélkül 14 évre szabja ki. Midőn tehát a polg. 
törvénykönyv 48. §-ában a serdületlen koruaknak 
is előhozatik akadálya: ezen akadálynak a leányok-
nál, miután a 12-ik évet már betöltötték, állami rész-
ről csak tiltó értelme van. Epen azért egyenesen a 
leányoknak eme serdületlen korára vonatkozó canon-
jogi számítás tekintetéből mondatik az I. függ. 4. 
§-ban, hogy: „olly személyeknek, kik a 14 éves 
kort még be nem töltötték , s kik ennél fogva a pol-
gári jog szerint még serdületlenek, a házasságra lé-
pés m e g n e m e n g e d t e t h e t i k . " Értsd: r e n d 
s z e r i n t ; mert kivételesen, az I. függ. 37., és a II. 
függ. 17. §. értelmében, akár a fiuknak, akár a leá-
nyoknak, még az egyházjogi serdületlen kor lejárá-
sa előtt is, m e g e n g e d t e t h e t i k , hogy házasod-
hassanak , még pedig érvényesen. Az I. függ. 4. §-
nak kivánata, mennyiben a fiukat illeti, benfoglal-
tatik a II. fugg. 17. §-ban; mert ebben is mintegy 
ez fejeztetik ki: ,azon fi-nemü személyeknek, kik 
a 14 éves kort még be nem töltötték, s kik en-
nél fogva az egyházjog szerint még serdületlenek, 
rend szerint a házasságra lépés meg nem engedtet-
hetik.' A leányokra nézve az évek számát illetőleg a 
II. függ. nem nyilatkozhatott ugy, miként az I. függ.; 
mert, mint már többször felhozatott, a canonjog 
őket határozottan a 13-ik évig nevezi serdületlenek-
nek. De ha ennyiben elméletileg különbség van is a 
polgárjog és az egyházjog közt: azért az I. függ. 
kivánata a II. függ. 72. §-a által, a g y a k o r l a t r a 
v o n a t k o z ó l a g , nem csak megfontolva, hanem 
megelőzve is van. Mondatik ugyanis : „Előgondosko-
dással kell lenni az iránt, hogy azoknak házasságai 
akadályoztassanak , a kik éltök tizennegyedik, ille-
tőleg tizenkettedik évét betöltötték ugyan, mindaz-
által m é g a z o n k o r t el n e m é r t é k , melly ben 
az ország, s a néptörzs sajátságához képest, a házas-
ságnak kellő megfontolással való kötésérei képesség, 
s a testi érettség létrejönni szokott." E föltételek hi-
ányában tehát a II. függ. gátolja a házasságkötést 
mind a fiuk-, mind a leányoknál, ha mindjárt azok 
a 14-ik, ezek a 12-ik évet betöltötték is , e g é s z e n 
a z o n k o r i g , mellyben ama föltételek, kellékek 
megvannak. E szerint, ha szigorúan veszszük az 
életévekre fektetett serdületlenség tilalmát, II. füg-

gelékileg még tovább n y ú j t h a t ó v á látszik téve 
lenni, mint az polgárjogilag van. Csakhogy e to-
vább n y ujthatás csak is a rendkívüli, egyes esetek-
re ; továbbá c s u p á n g y a k o r l a t i l a g , és mint 
a szöveg is sejteti, midőn azoknak házasságait irja 
akadályozandóknak, „a kik éltök tizennegyedik, 
i l l e t ő l e g t i z e n k e t t e d i k évét betöltötték stb.," 
különösen a leányoknak a canonjogban megállapí-
tott serdületlen korának (melly két évben különbö-
zik apolgárjogi serdületlenség korszámításától,) szem-
pontjából ; és végre b i r o d a l m i szempontból van 
értve, nem pedig canonjogilag. A canonjog ugyan-
is a serdültség k e z d e t - k o r á n a k meghatározá-
sában a leányoknál a 13-ik évnél állapodván meg, 
e meghatározásában nem az egyes országokat, ha-
nem az egyetemes világot tartotta szem előtt ; ugy 
mint, mellynek nagyobb részében a leányok 12 
éves korukban már kifejlődnek, annyira, hogy az 
emberek azon osztályába léphessenek, mellyről fól-
tehetni, hogy a házasság mivoltának akár erkölcsi-
leg , akár physikailag megfelelni képes. Az osztrák 
polgárjog pedig a serdületlenségnek lejárását a leá-
nyoknál is a 14-ik évre tűzvén ki, egyedül az austriai 
birodalmat tartotta szem előtt; hol azt teszi föl, hogy 
a serdültség kezdet-kora mint a fiuknál, ugy a leá-
nyoknál sem szokott, legalább mindig, a 15-ik év 
előtt beállani; s épen azért őket egyenlően kor-osz-
tályozza. Ugy látszik, a II. függ. az austriai tör-
vényhozásnak ezen föltevése felé hajlik; legalább a 
72. §-nak vége ezt árulja el: s ezen odahajlásából, 
egyszersmind a serdületlenségnek polgárjogi kor-
osztályozása miatt látszik származottnak ama 72. §., 
hogy közvetítő szerepet vigyen a polgárjog és ca-
nonjog közt, és a kettő közt mintegy összekötő 
lánczhidat verjen. A fő különbség tehát az I. függ. 
4., és a II. függ. 72. §-a közt az, hogy e 72. §-ban 
gyakorlatilag és birodalmilag a polgárjogi, s I. függ. 
4. §-i n e m - k ü l ö n b s é g n é l k ü l i serdületlen ko-
ruaknak tilalma indirecte támogattatik, a nélkül, 
hogy a serdületlenek n e m - k ü l ö n b s é g s z e r i n t i 
egyházi számítása canonjogilag elvettetnék; minél 
fogva a leányok a 12 éves kor betöltése után csak 
birodalmilag és gyakorlatilag, de e g y h á z j o g i -
l a g gátló akadály alatt már nem állnak; annál in-
kább , hogy a serdületlenség canonjogi korszámítá-
sa már a II. függ. 17. §-ban előre kimutattatott. El-
lenben az I. függ. 4. §-ban a még 14 évet be nem 
töltött korúak házasságának tilalmazása nem-különb-
ség nélkül mondatik ki; minél fogva a leányok, kik 
egyházjogilag csak 13-ik, de polgárjogilag 15-ik 



évökig serdületlenek, csakúgy, mint a fiuk, 1 3 - i k 
é v ö k t ő l f o g v a 1 5 - i k é v ö k i g k i v á l ó a n ál-
l a m i t i l a l o m a l a t t á l l n a k . Mivel pedig, mint 
a II. függ. 17. §-ból láthatjuk, arra, hogy a fiuk 15-
ik , és a leányok 13-ik életévök előtt e g y h á z i l a g 
s z a b a d o n házasodjanak, nekik a püspök, vagy apos-
toli szék megerősitő nyilatkozatára van szükségök *) ; 
és, mint az I. függ. 37. §-ból láthatjuk, ar ra , hogy 
akár a fiuk, akár a leányok 15-ik életévök előtt á l-
l a m i l a g s z a b a d o n házasodjanak, nekik a feje-
delem engedélyére van szükségök : ha tehát a leány 
12-ik életéve után és 14-ik életéve előtt, netalán az 
állami tilalom ellenére is házasságra lépett volna; 
vagy a fiu kizárólag egyházi megerősitő nyilatkoz-
vány mellett 15-ik, a leány 12-ik életéve előtt há-
zasságot kötne, minthogy a házasság mindemez ese-
tekben érvényes lenne : ám a fejedelem engedélyé-
nek hiánya csak államtilalom, nem bontó akadály. 
Ez esetekre irja elő az I. függ. 33. §-a, hogy: „olly 
serdületlen, ki házasságra lépett, a s e r d ü l t kor 
eléréseig a másik féltől elkülönítendő"; vagyis tu-
lajdonképen a §. elkülönitendőnek itéli a polgári jog 
korfelosztásának nevezetei szerint, a k i s k o r ú s á g 
eléréseig. Saját nézpontjából fogva fel az I. függe-
léket, az elkülönítést bizonyosan igy érti az. Ezt 
szükségesnek tartottuk különösen megjegyzeni azért, 
mert itt e §-ban az I. függ. a canonjog nyelvén be-
szélvén , első pillanatra ugy látszhatik, mintha tehát 
akkor az elkülönítés az e g y h á z j o g s z e r i n t i 
s e r d ü l t s é g e l é r é s e i g értetnék, ha kivételesen 
a II. függ. 17. §-a értelmében, a házasságkötésre meg-
kívántató testi és erkölcsi képességgel biró e g y -
h á z j o g s z e r i n t i serdületlenek, az egyházmegye 
püspökétől, vagy magától az apostoli széktől a köt-
hetésre megerősitő nyilatkozatot nyervén, a mellett 
a házasságot, melly aztán érvényes maradna, meg-
kötnék : a nélkül, hogy az összekelhetésre fejedelmi 
engedélyt is eszközöltek volna ki maguknak. (Folyt. 

követk.) ««»m-jKtErftii,!,»., 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Romából irják a ,1' Union'-nak, hogy a népnek ő 

szentsége iránti ragaszkodását (daczára a rá folytonos, és el-

Illy megerősitő nyilatkozat nélkül e házasságok ér-
vénye törvény szerint ugyan kétségbe hozatik, de azért érvény-
telensége sem bizonyos ; hanem érvénye is , érvénytelensége 
is az egyház Ítéletétől függ, a szerint, a mint az illetők a há-
zasságkötésre megkívántató erkölcsi és testi érettség tekinte-
tében képesek-, vagy képteleneknek bizonyulnak be; azért a 
canonjogi serdületlenek s z a b a d o n é r v é n y e s e n sem há-
zasodhatnak. 

lenséges hatást gyakorló külizgatásnak), ujabban is élénken 
bebizonyiták a pápai koronáztatás évnapján (jun. 21-én) tar-
tatni szokott ünnepélyeké mellyek ez évben, főleg a kivilágí-
tások után ítélve, még nagyobb részvét és bensőség tanúi 
voltak, mint egyébkor. „Mindenki érezni látszott, miszerint 
a jelen körülményekben köteles, nem csak a pápaság iránti 
hűségét, hanem azon sz. atya iránti vonzódását is tanusitni, ki 
jelenleg sz. Péter székén ül." 

— A ,L' Univers'-nek pedig jun. 21-éről jelentik : „Ma, 
koronáztatási évnapján, IX. Pius újra fogadni méltóztatott a 
sz. collegiumot. A cardinalis-dékán szerencsekivánatára adott 
válaszában ismét olly szavakat mondott ő szentsége, mellye-
ket , mint mindazt, a mi fölséges ajkairól elhangzik, csupán 
értelmüknél fogva adhatunk vissza. A pápa, koronáztatására 
vonatkozólag, a hármas koronáról szólván, melly homlokára 
nehezedik, mondá, hogy : ,Ha az abba foglalt drágakövek 
mintegy példázói a gyermekeinek részéről tanusitott hűség- és 
szeretetnek ; e köveket egyenkint elválni s kihullani szemlél-
vén , azokat szerfölött hamis-, és töredékeny diszitvényekül 
kell tartania. Nagy számú katholikusok hagyják őt el ugy 
mond , a világban , de saját tartományaiban is ; és szive telve 
van keserűséggel, és siralommal. Azonban a kik könyeket hul-
latva vetettek, egykor vigadva fognak aratni. ,Qui seminant in 
lacrymis, in exultatione metent.' Es e súlyos korona, mellyet 
olly fájdalommal kell viselni, szinte egy, a magasból származó 
hatalom jelképe, melly ellen az emberek hiában kelnek ki." 

— A milanói u j kormánylap, a ,Lombardia', jun. 23-ikán 
„sajnálkozva" jelenti, hogy a sz. Dömjén egyháza melletti lak 
körül, melly a jezuitáknak szolgált tartózkodási helyül, cso-
portozások történtek ; mellyek eredménye az lett, hogy a neve-
zett szerzetesek Milánót,önkényt'elhagyták. (Mindenki tudja, 
mint kell ez önkénytes elmenetelt érteni itt is, és Modená-
ban is : honnan szinte kiutasittattak.) Azonban a Lombar-
dia' csak is azt sajnálja, hogy a nép keverte magát olly ügy-
be, mellyet a sardiniai király kormánya úgyis már figyelmére 
méltatott, és elintézendő volt ; mivel, a mint irja : „a király 
kormánya e városbani létének első pillanatától fogva mindjárt 
foglalkozott ezen, a királyi államokban meg nem engedett 
testület házai- s collegiumainak ügyével, i t t , és Lombardia 
egyéb pontjain ; melly testületet", ugy mond, „a közönség ré-
gi , s ujabb okoknál fogva , igen rossz szemmel néz , és külö-
nösen akkép tekint, mint kevésbbé kedvezőt a nemzeti ügy-
re nézve." A királyi kormány azonban e szerzet házai- s col-
legiumainak feloszlatását egészen „törvényes , és eszélyes" (!} 
uton akará eszközölni ; s azért nem szívesen vette a beavat-
kozást. Különben az eredmény egy a szerzetre nézve : hanem 
a sardiniai kormány örömest megtartotta volna az erőszak mel-
lőzésének külszinét ; mint ezt a kormánylap egész őszinteség-
gel bevallja, mondván: „Mindamellett csak mély sajnálatun-
kat fejezhetjük ki egy illy tény fölött ; mivel az nagyithatja 
kint , és hihetővé teheti ama sérelmes gyanút, mintha Mila-
nóban sem nyugalom, sem polgári türelem nem találtatnék." 
Milly nagy lehet pedig e türelem, könnyű elképzelni, ha az 
,Allg. Zeitung'-nak következő sorait olvassuk : „Milano , jun. 
30-án. Tegnap, Péter és Pál napján" (tehát a kath. anya-
szentegyház- és romai sz. széknek mintegy fő, s legjelentéke-
nyebb ünnepén !) „Majlandban következő népies demonstra-
tio történt. Nagy összesereglés mellett" (mellyet hihetőleg a 
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sardiDiai király kormánya nem vett észre; különben itt is olly 
erélyesen közbevetette volna magát , mint a jezuiták elleni 
erőszakoskodásban!) ,,IX. Pius pápát , Schmidt ezredest, és 
egy barátot in effigie megégettek. Végrehajtás előtt a követ-
kező itélet olvastatott föl : ,Ama három nagy absurditas leron-
tására , mellyen a pápai állam nyugszik ; tudnillik a világi s 
egyházi hatalom egyesítésén, az idegen zsoldos seregen, és 
a szerzetesi testületeken, a tudatlanság- és babonának eme 
tűzhelyein ' A pápa fejér ruhába volt öltöztetve, s aranyos 
tiarát viselt. Midőn a lángok felcsaptak, a népcsoport vad ki-
áltások közt tánczolt a máglya körül, és a katonaság maga 
szolgált erre vezérül Végül mindenki a tüzes üszköknél akará 
szivarát meggyújtani. így a J . de Genève." S hogy az idézett 
lap mit sem nagyított , az olasz ,Unione' kétségtelenné teszi ; 
mert látható önelégültséggel beszélvén el a gyalázatos ese-
ményt, különösen kiemeli, hogy: „A nép a felolvasott ítéle-
tet bőszült tapsokkal fogadá, s e tapsok lázas hagymázzá, őr-
jöngéssé, v a l ó s á g o s d ü h ő s s é g g é váltak" (elhiszszük), 
„midőn az itélet végrehajtását szemlélte." Illy jelenetek azután 
nagy reményekre jogosítanak bizonyos pártot; melly tudnillik a 
kath. egyháztóli elszakadást várja. Még az , Alig. Zeitung'is 
látható részvét- és helyesléssel emeli ki Olaszország dekatholi-
zálásának szükségességét, és nyomatja utána Vischernek ama 
szavait (Nr. 188. Beil.) : „Az egész olasz nép mély sülyedésének 
főoka a papi uralomban (Pfaffenherrschaft), és a pápai államok 
által eszközlött politikai szaggatottságában rejlik." Azért üd-
vözli mindazon, főleg porosz és angol szinezetü törekvéseket, 
mellyek a pápai kormány- és catholicismusnak, a prot. felekeze-
tesség és titkos társulatok általi megdöntésére irányozvák; azért 
üz gúnyt a kath. egyház által megrendelt imádságok erejéből ; 
azért tagad meg minden magasabb indokot és nemesebb ösz-
tönt az emberi cselekvényekben ; egyedül a ,dicsvágy-, gyű-
lölet- és kevélységre' szorítkozván (3070. 1.) ; azért gyanusit 
minden hazafiságot, melly ezzel az egyház iránti szeretetet 
és hűséget is össze tudja kötni (3105—6. 1.). 

A Londonban Langdale Károly elnöklete alatt, a 
szegények házában és börtönökben levő katholikusok lelki ellá-
tását illetőleg tartott kath. gyülekezet, még mindig nem érte 
czélját ; azaz: föllépésének az időközben meg is változott kor-
mánynál még nincs semmi sikere. A határozatokat egy kül-
döttség terjesztette elő jun. 30-án Palmerston lordnak ; melly-
ben lord Howard, Oakeley kanonok, Maguire, Wilberforce 
stb. urak is részt vettek. Sir Lewis György, a belügyi mini-
sterium tagja , Palmerston jelenlétében, hihetetlennek mondá, 
miszerint a kath. lelkészek ne látogathatnák meg szabadon, s 
gyűjthetnék össze tanításra a kath. foglyokat; és a pentonvil-
lei börtönre hivatkozott. Oakeley kanonok azon észrevételt 
t evé , hogy a dolog nem ugy van , mint a minister hinni lát-
szik. ,S bizonyos ön benne' ? kérdé sir Lewis. „Kétségkívül, 
feleié a kanonok ; mert magam vagyok az e tömlöczöt meglá-
togató pap. Én folyamodtam a felhatalmazásért, hogy a kath. 
foglyokat isteni-tisztelet- és tanításra egyesíthessem : de nem 
nyerhetém ki." Erre mit sem lehetett válaszolni. Lord Pal-
merston a kormány részéről teljes készséget biztosított mind-
annak megtevésére , a mi csak lehetséges lesz : azonban saj-
nálkozva jegy zé meg , hogy midőn belügyi minister levén, a 
kath. lelkészek számára is indítványozott az évi költségvetés 
alkalmával dijt, ebben Spooner, és pártja által akadályozva lőn. 

,Miután azonban ez ügyet csak a parlament döntheti el, a je-
len viszonyok közt pedig, mint mondá, alig tanácsos erre vo-
natkozó javaslattal föllépni,' hihetőleg még sokáig keilend az 
angolhoni katholikusoknak legsürgetőbb kivánataik betölté-
sére is várni. 

I r l a n d i lapok azon örvendetes újsággal lepik meg a 
mivelődésben tudvalevőleg messze (!) előbbrehaladt angol, po-
rosz stb. országok lakóit, hogy az idei törvényszéki ülések fö-
löslegesek lesznek , bünváddal terhelt egyének hiányában. A 
,Northern Whig' szerint, „soha , a történet bármelly korsza-
kában sem volt a ,szentek' és ,Peccatorok' szigete olly mentes 
a közvétségektől, mint jelenleg A monaghani grófság fe-
lől szólva, egyik levelező azt irja : Különös , hogy e pillanat-
ban egyetlen rab sincs a közelgő esküdt-széki ülésekre bebör-
tönözve; sem egyetlen olly, jótállás mellett szabadságba helye-
zett egyén, kinek magát jelentenie kellene Az armaghi, 
tyromi, dervyi s dowyi tömlöczökben szinte igen kevesen ül-
nek itéltetést várva ; § mi azt hiszszük, hogy az antrimi tör-
vényszék által megítélendő büntettek száma csekély : míg más 
részről, a befogottak ellen emelt vádak is csak kevéssé fonto-
sak. . . . Az erőszakos tolvajlás , napjainkban , épen hallatlan 
bűntetté vált Irlandban." Az erkölcsiség javult állapotára mu-
tató eme körülmény annál inkább tekintetbe veendő, mert Ir-
lion lakóinak sorsa még mindig nem irigylendő : jóllehet amaz 
inség és elnyomatás nagy részben megszűnt, melly az e vi-
dékeken egykor uralkodott, gyakoribb erőszakoskodásokat nem 
ugyan menthetőkké, de mégis könnyebben megfejthetőkké tet-
te. S illy adatok legjobb czáfolatul szolgálnak az olly önhittség-
gel irt czikkek ellen, minő a Brockhaus által kiadott Prutz-féle 
,Deutsches Museum'-ban (Nr. 28.) közlött ; mellynek szerzője a 
kath. és prot. országok miveltsége közötti összehasonlításból kéz-
zelfoghatólag bebizonyithatónak véli azon ,tény t', miszerint a 
reformatiót elfogadott országok , ,minden tekintetben, ugy po-
litikai hatalomra, mint gazdagság- és tekintélyre, de humánus 
miveltségre nézve i s , legjobban előrehaladtak.' A gazdagság-, 
és világ előtti tekintélyre azonban már csak azért sem kellene 
az ,evangeliumi tan' erejét kiemelőknek hivatkozniok, mivel 
ez az embernek valamint valódi becsét, ugy boldogságát is egé-
szen másban tanitja keresendőnek. Már a koronás próféta éne-
kelte , hogy: „Promtuaria eorum plena, eructantia ex hoc in 
illud ; oves eorum foetosae , abundantes in egressibus suis ; 
boves eorum crassae ; non est ruina maceriae, neque transi-
tus , neque clamor in plateis eorum. B e a t u r a d i x e r u n t 
populum, cui haec sunt." Ő pedig hozzá teszi : „Beatus popu-
lus, cuius Dominus Deus eius." (Zsolt. 143, 13—5.) Azerény-
és istenesség valamelly nép miveltségének biztos jele. 

Északamerikai lapok egy botrányos házassági pörről 
szólva, szomorú bizonyítványt nyújtanak rá , miszerint a dog-
mák elvetésébeni könnyüség, az erkölcsiség szabályait is in-
gatagokká teszi, és kétségesekké. A broklyni törvényszék 
előtt (New-York melletti városban) egy Warrick nevü néger 
,püspök' ügye tárgyaltatott legközelebb, kit első, s tulajdon-
képeni neje (mert a,püspök' prot. felekezetű episcopalis,) bepö-
rölt, és visszakövetelt mint törvényes férjét : tizenkét gyermeke 
lévén tőle. Azonban az amerikai törvények szerint a rabszol-
gák közt kötött házasságok érvénytelenekül tartatván , Win-
nie , a nő , jóllehet Warrickali házassága methodista prédiká-
tor által lőn megáldva, keresetétől elmozdittatott, s még a 
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tetemes pörköltségek megtérítésére is ítéltetett. Warrick tud-
niillik 1829-ben magát megváltván, s 1831-ben Carolina-állam-
ból elhajtatván, New-York statusban telepedett meg : hol 
tetemes vagyonra tőn szert, és az episcopalisok felekezetének 
püspöke lett ; Robbins Emmával uj házasságra lépvén, kitől 
már szinte több gyermekei vannak. Előbbi neje, Winnie, 
azóta szinte fölszabadult, és sokáig keresett férjét föllelvén, 
ellene a kétnejüség pontjából pört kezdett; de , mint előrebo-
csátók, rá nézve igen szomorú kimenetellel. A hat gyermek 
anyja győzedelmeskedett a tizenkettőé fölött , és a tisztelet-
reméltó' fekete püspök 50,000 piasterre becsült sinecurájának 
nyugodt élvezetében hagyatott. (Mit ekkép Eszakamerikában 
semmibe vesznek, tudnillik a házassági kötés szentségét, azt 
Berlinben, és egyebütt, szintolly könnyen mellőzik más tekin-
teteknél fogva : de a dolog veleje mindig oda megy ki , hogy 
a dogmán ejtett sérelem, a közerkölcsiségben bosszulja meg 
magát. Illy okok szülik azután amaz undorító eseteket, minő-
ről a lapok nem régen szóltak, hogy egy porosz anya s leánya 
közt a törvényszéki épületben vita keletkezett, az utóbbitól 
elvált, s amahhoz menni akaró férj végett.) A házasság szent-
ségének , s vele a családi élet alapjának lerontása eredmé-
nyezi a népnek azon borzasztó elvadulását, melly a mivelt-
séggel dicsekedő kornak legvirágzóbb városait a legutáltabb 
bűnök tanyájává teszi. A ,Wiener Zeitung'egyetlen (Nr. 165.) 
számában annyi, s olly iszonyú büntettek lajstromát közli 
legújabban a philosoph-nép legdicsőitettebb székvárosából, 
Berlinből, hogy el kell fölötte rémülni az olvasónak. „Berlin 
utóbbi hétben" (tehát nem valamelly hosszú időközről van 
szó !) „több nagy vétségek színhelye volt. A férfi, ki egy fia-
tal leányt az utczán nagy mennyiségű kénsavany megivására 
kényszeritett" (s kit később a szerencsétlen áldozat leírása 
után sikerült elfogni ; de kit saját , fölserdült leánya sem is-
mert, és idegennek tartott !) „tulajdon atyja volt a leánynak; 
és a tettet azért követé el , hogy magát annak anyján meg-
bosszulja ! Hasonló inditóoknál fogva néhány év előtt egy ber-
lini lakos négy gyermekét végezte ki. Ugyanazon napon egy 
asszony , ki a Spree folyóhoz vizet meríteni ment, két gyer-
meket, kik a vizhez vezető lépcsőn útjában voltak, a folyam-
ba lökött. A gyermekek egyike be is f u l t . . . . Egy még ennél 
is borzasztóbb bűntett követteték el f. hó 9-én. Egy 67 éves 
nőhez, ki Berlin egyik kapuja előtt nyugodtan haladt az or-
szágúton , bizonyos kézműves csatlakozott, ki neki kisérőül 
ajánlkozott. A nő az ajánlatot visszautasitá.. . . Mire a férfi 
némi vadállati bestialitás által ösztönöztetve , egy az útszélen 
fekvő nagy kavicsot vőn, és az asszonynak koponyáját be-
törte. Bősz dühe még inkább felfokozottnak lenni látszott ez 
által; minthogy a szerencsétlenen késével több szúrást e j te t t . . . . 
8-án a törvényszék egy férfit itélt el, tizenegy éves leányán 
elkövetett fajtalan te t t eé r t . . . " Ezek gyümölcsei azon borzasz-
tó hitetlenségnek, mellyet a kornak szellemében működő 
színpad, és regény-irodalom stb. csak még átalánosabbá tenni 
törekszik, és a házassági elválást nehezitő végső akadályokat 
is lerontani kívánván, a baromiság teljes diadalát akarja kivívni. 

A uiadurai missio Kelet-Indiában, melly az angol 
uralom alatti tartományokban Cavery folyótól kezdve egészen 

a Comorin-fokig terjed , a madrasi kormányzóság legdéliebb 
részét foglalván el, napról-napra virágzóbb kezd lenni. E mis-
sio kiterjed azon partokra is , mellyeket még xaveri sz. Fe-
rencz, Indiának nagy apostola látogatott, és nyert meg az 
evangelium isteni világosságának. Itt munkálkodtak később 
Nobili Robert , Bellarmin cardinalis unoka-öcscse , Britto Já-
nos vértanú, Beschi és Bouchet atyák, s többen. A hat-hét 
milliónyi lakosság közt 150,000-en a kath. hitet vallják ; alel-
kiekben 43 (mindannyi jézus-társasági), többnyire franczia ál-
dozár által vezéreltetnek, mons. Canoz püspök és apostoli hely-
nök kormánya alatt; ezekhez csupán tiz theologiai tanuló, 
nyolcz segéd , és bizonyos számú catechista, elemi tanitó stb. 
járulván. Legutóbbi évben 100,000-nél többre ment az áldo-
zások száma ; 5,000 szakadár a kath. egyház kebelébe tért, és 
több mint 400 protestáns lett katholikussá. A megkeresztelt 
pogányok száma 500-ra, a halál veszedelmében megkeresztelt 
kisdedeké pedig 4,000-re ment. A missio 1858-ban is nagy 
veszteséget szenvedett buzgó munkások tekintetében, kik 
közül a betegségek, főleg a rendkívüli hőség többeket elra-
gadtak. Ennél fogva a munkások utáni kiáltás mindinkább 
hangosabbá lesz. A missio növeldéje Negapatamban még uj, s 
mintegy száz hindu gyermeket foglal magában ; kik a tarto-
mány legelőkelőbb családjai-, s főbb castjaiból valók. Eddig 
ez intézetből két áldozár, nyolcz theol. tanuló , s több cate-
chista , és hivatalnok került ki. Előkészítő iskolák Trichina-
paly- s Madurában állíttattak föl ; a kisebbeket nem is emlitve. 
Árva-intézet öt van; három a fiuk, s kettő a leánykák részére; 
kik majdnem mindnyájan pogány szülőktől származtak; és 
egyedül a pénzbeli segély növekedésétől függ, számukat mind-
egyre szaporitni, s velők a ker. népességet növelni. A három 
kis kórházban összesen 60 beteg ápoltatik a missio költségén : 
a maduraiba csupán pogányok vétetnek föl, hogy ott a ker. 
tanítás jótéteményében is részesittessenek. Ez uton már sok 
pogány nyerte meg, nem csupán testi egészségét, hanem lel-
kének újjászületését is. Ezen intézetek erkölcsi hatása a népre 
kiszámitbatatlan. Vannak már hindu apáczák is, számra 30-an: 
s többnyire leányok tanitásával foglalkoznak ; mellette a bete-
geket is ápolván. Buzgóságuk páratlan : mint a szüzességgel 
hozott áldozatuk is, az érzéki nép átalános csudálkozását kelti 
föl. Szándék, a hindu özvegyek számára is létesiteni egy inté-
zetet , mellyben az Indiában olly szomorú sorsra kárhoztatott 
szerencsétlenek menedéket leljenek. Trichinapalyban, mint e 
részeken legnevezetesebb városban, pompás székes-egyházat 
és püspöki lakot emelt a missio : a templomban 4000-en elfér-
nek ; s csudálkozás tárgya az egész környéken. Madura-, Tu-
tucurin- és Tandsurban, ugy több más helyen, szinte szilárd 
templomok vannak ; de sok más főponton Istennek sz. igéje 
még mindig csak nyomorult fészerekben hirdettetik. A nega-
patami növeldében, melly egyszersmind collegium, az elemi, 
s gymnasiumi tárgyakon kívül bölcsészet és theologia is ta-
níttatik. Az épület nagyszerű : de föntarthatására alig vau 
elegendő erő. 

Kegyes adományok : 
A Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak : a lo-

sonczi kath. iskolás gyermekek részéről . . . . 1 frt 30 kr p. 

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

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

VIII. 
„A lyoni egyesülést meghiúsító Andronicus csá-

szár, és utódai, évről-évre szorongóbb kebellel kény-
telenittettek érezni az elszakadás átkait. Mert a pár-
tokra oszló keresztény (?) szellem, messze száműzte 
az ország nyugalmát : mellynek visszaállítására elég-
telennek mutatkozott a császári hatalom parancssza-
va. De Asia ozmán népeinek fegyveres mozgalmai 
is napról-napra ijesztőbb a lakot Öltöttek, ós a meg-
indult félelmes hadoszlopok közeledése már minden 
kétséget megszüntetett az iránt, hogy a török ura-
lom épülete, a görög birodalom romjaira terveztetik. 
Most kezdték csak a görögök a közös anyátóli elszi-
geteltség roppant veszélyeit felfogni, s talán a hit-
szegésért látogató Isten igazságos kezét is fölismerni ! 

Illy szomorú helyzetben önkényt Roma felé te-
kintettek ; s már Andronicus elűzője, az ifjabb An-
dronicus császár Barlaam szerzetest, a hírneves böl-
csészt és hittudóst küldte XII. Benedek (1334—42.) 
pápához, hogy az egyesülés életbe-léptetése, és a tö-
rökök ellen eszközlendő segély fölött tanácskozza-
nak. Barlaam hasztalan törekedett a pápát rábeszél-
ni, miként csak egyetemes zsinaton készülhetne el az 
egyesülés állandó alapja : a pápa két püspököt kül-
dött Barlaammal Konstantinápolyba, hogy a keleti 
négy patriarchával, vagy ezek követeivel, oszlassák 
el az unio akadályait. A két követ 1339-ben ugyan 
rendkívüli örömmel fogadtatott; de az értekezleten 
Gregoras Nicephor történész, hosszú, s mesterfogá-
sokkal áradozó beszédével mindent meghiúsítván, a 
követek eredmény nélkül azonnal visszatértek. 

Andronicus fia, I. Palaeolog J á n o s 1355-ben VI. 
Incze (1352—61.) pápánál esedezett a törökök el-
leni segélyért; arany-pecsétes iratában eskü alatt 
megígérvén az egyesülés hat hó alatti életbe-lépte-
tését. A pápa ugyan felszólította a ker. fejedelmeket: 

de ezek az akkori kedvezőtlen viszonyok közt nem 
nyújtván segélyt,János az ügyet V.Orbán (1362— 
70.) pápánál szorgalmazta; kinél 1369-ben szemé-
lyesen is tisztelegvén , három, pápailag kiküldött 
bibornok kezébe letette a sajátkezüleg aláirt, és es-
küvel megerősített romai kath. hitvallást. Ekkor a 
pápa segélyért esedező levelével a ker. fejedelmek 
látogatására indult; de eredmény nélkül kellett Kon-
stantinápolyba visszatérnie. 1371-ben még XI. Ger-
gely (1370—8.) pápánál is megkísértette szerencsé-
jét a rögtön alakítandó keresztes had végett : de mi-
vel czélját el nem érhette, 1384-ben igen lealázó bé-
két kötött a törökökkel. 

Fia s utódja, Manuel császár még szerencsétle-
nebb vala ; mert a győzelmes Bajezid már Konstan-
tijjánolyt nstrnmoLt.a. A császár ekknr VT 
fmnczía királyhoz menekülvén, két évet töltött Pá-
risban, a nélkül, hogy a kért segély megszavazásá-
nak örvendhetett volna. Azonban 1402-ben Tamerlán 
Ancyránál teljesen szétverte a török sereget, és Ba-
jezidet fogságba ejtette. E szerencsés fordulatra Ma-
nuel hazatért, és birodalmát a törökökkel folytatott 
12 évi csatázás alatt annyira-mennyire fólüditette. 
De mivel a törökök fegyverétől még mindig rette-
gett, V. Márton (1417—31.) pápához azon kérelem-
mel járult: engedné meg, hogy hat herczegét kath. 
herczegnőkkel házasíthassa össze; igy remélvén a 
ker. fejedelmek segélyéhez juthatni. Mivel a terv az 
egyesülés müvét is előmozdíthatta volna, kérése tel-
jesíttetett. Ekkor követséget indított a pápához; ki 
azt Florenczben fogadván, örömmel vette a császár 
egyesülési szándékának kijelentését. E czélból a hi-
res Cesarini Julian bibornokot nevezte ki pápai kö-
vetül ; Massano Antal sz.-ferenczi generalist már elő-
re Konstantinápolyba küldvén— Manuel azonban 
élte három végévében megváltoztatta nézetét a zsi-
natból sugárzandó egyesülési reményre nézve; sőt 
fiát Jánost is illy gondolatra vezérelte. 

II. Palaeolog János azonban, atyja halála után, 
a törökök meglepő előnyomulását tapasztalván, 1430-
ban követséget küldött V. Márton pápához, a Kons-
tantinápolyban tartandó egyesülési zsinat megtar-
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tása végett. De mivel már ekkor a baseli zsinat meg 
volt hirdetve, ide hivt a Jánost a pápa; ki az uti költ-
ségek fedezését is megígérte. A fölhívás viszhangra 
talált keleten. Azonban Márton pápa közbejött halála 
ismét uj akadályokat gördített a szándékolt egye-
sülés elé. 

Utódja, IV. Jenő (1431—47.) pápa végre a kí-
vánt egyetemes zsinat helyéül Ferrarát tűzvén ki, 
ide hivta meg Palaeolog János császárt, és a görög 
egyházat. A törökök vérengző fegyvereitől rettegő 
Konstantinápoly ünnepies örömben úszott, midőn a 
pápa unokaöcscsét, Condolmierit üdvözölhette ; kit 
az négy hajóval oda küldött, hogy a császárt, a pa-
triarchát, és a görög egyház, valamint a keleti csá-
szárság főméltóságait az egyesülés megkötése tekin-
tetéből hirdetett egyetemes zsinat helyére, Ferrará-
ba elhozza. 

Palaeolog János császár, és József konstantiná-
polyi patriarcha vezénylete alatt tehát nagyszerű, s 
igen számos küldöttség ült hajóra; melly 1438-ik 
év febr. 7-én Velenczénél kikötvén, illő fénynyelfo-
gadtatott. A küldöttség innen ugyanazon hó 28-án 
elindulván, mart. 7-én Ferrarába szerencsésen meg-
érkezett. A már 4-én megérkezett császár, az eléje 
ment pápai követek és világi méltóságok diszes kö-
rében , zene s az örvendező nép élénk üdvözlései 
közt, királyi pompával kisértetett Ferrarába; hol a 
pápa, saját palotájának fogadó-terme ajtajában állva, 
várta be a császárt. Ez le akart borulni a pápa előtt : 
de a sz. atya nem engedte meg e hódolatot; megelé-
gedvén a kézcsókolással is, mit a császár szívesen 
tett : azután a teremben oldala mellé ültette a pápa 
ezen fejedelmi vendégét. 

A patriarcha 7-én érkezvén meg, más nap tar-
totta ünnepies bevonulását a városba, két biborno-
kot és 25 püspököt küldvén eléje a pápa: ki a patri-
archát is állva fogadá, és békecsókkal üdvözlé; azu-
tán leültetvén, az egész keleti clerus és küldöttség 
kéz-, részint arczcsókolással kifejezett tisztelgését 
fogadta. 

A zsinat, miután az előkészületek megtétettek, 
1438. april 9-én, nagy-szerdán, sz. György templo-
mában csakugyan megnyittatott A pápa a főol-
tártól négy lábnyi távolra fölállított trónjában 
ült. Jobb oldalán ült a byzanti császár, saját trónjá-
ban , testvére, Despot Dömötör mellett ; utána volt 
felállítva a patriarcha trónja, ki a megnyitásra nem 
jelenhetett meg; mert e nap előestvéjén megbetege-
dett: de azért elküldte megnyitó okmányát, melly 
föl is olvastatott ; azután következtek a többi pa-

triarcha követei, nevezetesen Antal heracleai metro-
polita, s Gergely, a császár gyóntató-atyja, mint 
az alexandriai patriarcha küldöttjei; Izidor Kiew, és 
egész Oroszország metropolitája, és Marcus ephesusi 
metropolita, mint az antiochiai patriarcha követei; 
Dositheus monembasiai, s Dénes sardesi metropolita, 
mint a jerusalemi patriarcha követei. Ezek után kö-
vetkező metropoliták ültek: Dorotheus trapezunti, 
ugy is, mint a caesareai metropolita teljhatalma-
zottja ; Metrophanes cyzicumi, egyúttal az ancyrai 
megbízottja ; Bessarion nicaeai, Macarius nicome-
diai, Methodius lacedaemoni, Dorotheus mitylenei, 
egyúttal a sydai megbízottja, Josaphat amasiai, 
Dömjén moldva-oláh metropolita, egyszersmind a 
sebasteai megbízottja; Isaias stauropoli, Wathanid 
rhodusi, Callist drisdai, Gennadius gannai, Dosi-
theus dramei, Eustratius melenicai, és Sophronius 
anchialai, Iberia egy metropolitája, s egy püspöke. 
A patriarcha körül ültek a staurophorok, a külön-
féle szerzetes-házak főnökei, a sz. hegyi apátok, és 
a görög egyház jelen volt egyéb papsága. — A bal 
oldalon ültek : 8 romai bibornok, közel 200 érsek, 
püspök , apát, hittudorok, és a többi papság a latin 
egyházból. Ezen két sor között, a főoltár előtt pom-
pás trón volt fölállítva, mellyre a sz. evangelium 
helyeztetett. 

Az ünnepélyt a pápa nyitotta meg a zsoltárral, 
melly igy kezdődik: ,Benedictus Dominus Deus Is-
rael' ; s miután több sz. éneket elzengettek, a patri-
archa nagy-referendárja emeltebb helyről felolvasta 
a görög egyház fejének szózatát Ezután a gradoi 
érsek felolvasta a pápa latin decretumát, mellyet 
görögül a keletiek által választott mitylenei érsek 
adott e lő— E pápai határozat felolvasása után a 
zsinat megalakulván, külön kérdés tétetett mind a 
latinokhoz, mind a görögökhez: valljon sajátukká 
teszik-e mindazokat, mik e napon felolvastattak? 
Igenlő válasz után mindkét részről 12 kitűnő férfiú 
választatott,. . . hogy addig is, mig a kitűzött négy 
havi időszak alatt a nyugoti fejedelmek és püspökök 
megérkeznének, sz. Ferencz templomában, hetenkint 
kétszer tartandó rendkívüli ülésekben tárgyalják az 
egyesülés alapjául szolgálandó hitágazatokat A 
kitűzött négy havi határidő letelvén , az I. ülés 
1438. oct. 8-án tartatott meg Minthogy F e r r a -
r a az ott dühöngő epemirigy miatt egészségi szem-
pontból megszűnt biztos helyet nyújtani a zsinat-
nak, F l o r e n c z városát választották ki , hol a je-
len zsinat folytattatnék Január 16-án nagy pom-
pával , fényes kísérettel, a pápa és főbb méltóságok 
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többnyire lóháton, vonultak ki Ferrarából, hogy 
Florenczbe menjenek 

Julius 6-ika volt a nagy nap, mellyen a szaza-
dok óta minden jó keresztény által szivből, lélekből 
ohajtott egyesülés ünnepélyesen kihirdettetett. A S. 
Maria liberata czimü nagy templomban mind a la-
tin , mind a görög clerus, a pápa- és császárral 
együtt saját diszöltözetökben megjelentek a nagy 
fénynyel végzett sz. misére; mellynek végén a létre-
jött egyesülésért hálát mondandók, elénekelték a 
szokásos ,Te Deum'-ot. Ekkor az egyesülés okirata 
Bessarion nicaeai metropolita által görög nyelven, 
Julian bibornok által pedig latin nyelven felolvas-
tatott , a mint következik : 

,A florenczi sz. egyetemes zsinat végleges ok-
irata. Jenő püspök, Isten szolgáinak szolgája, ezen 
ügy örök emlékére. A mi igen szeretett fiunk Pa-
laeolog János romai császárnak, a követeknek, pa-
triarcháknak, a mi tiszteletre méltó testvéreinknek, 
és a görög egyház összes képviselőinek beleegyez-
tével.' 

,Örvendjetek egek ! és örülj oh föld ! mert a vá-
laszfal leesett, melly a keleti és nyugoti egyházat 
elválasztotta; az egyesség és béke i smét visszatért 
közénk. Jézus Krisztus, az egyház sarkköve, a sze-
retet és béke fölbonthatlan kötelékeivel ismét egye-
sitette mindakét részt, és együtttartja örökös egye-
sülésben. A gyász hosszú éjszakája, és a sok évi 
szakadás fekete, sötét fellege után , ismét világit 
nekünk az ohajtott egység vidám fénye. Örvendjen 
a mi anyánk, az egyház, az eddig egyenetlenkedő 
fiainak egysége s békéje fölött: az egyház, melly 
egykor a szakadás miatt keserű könyeket sirt, ha-
tártalan örömmel mondjon ma hálát a mindenható 
Istennek a csudálatos egyesülésért. Örvendjen szin-
te az egész világ kereszténysége, s anyjának, a kath. 
egyháznak kívánjon szerencsét ; mivel a keleti, s 
nyugoti atyák, a kettészakadás és elválás olly hosz-
szu ideje után, daczolva szárazon és vizén minden 
veszélylyel, semmi nehézségtől sem iszonyodva, a 
sz. egység utáni vágyakodásból, és hogy a szeretet 
régi köteléke ismét felujittathassék, e szent egyete-
mes zsinatra vidáman és gyorsan eljöttek : és óhaj-
tásuk czélját nem tévesztették ; mert hosszú és fárad-
ságteljes vizsgálat után, a Szentlélek irgalmassága 
által elérték a forrón ohajtott és legszentebb egye-
sülést.' 

,Ki birna tehát illy jótéteményeket Istennek 
méltólag meghálálni? Ki ne csudálná az isteni irga-
lom bőségét ? Minő aczél-sziv lenne az, melly meg 

nem indulna az illy isteni könyörület nagyságán? 
E tények valóban nem találmányai az emberi gyar-
lóságnak ; csak isteniek lehetnek azok. Azért sz. hó-
dolattal kell azokat fogadnunk, és Isten dicsőítésé-
vel kisérnünk. Neked azért a dicséret, neked a dicső-
ség és kegyelem, Jézus Krisztus! a kegyelem forrá-
sa. Ki a te jegyesednek, a kath. egyháznak olly nagy 
és gazdag jótéteményeket ajándékozol; ki a mi nem-
zedékünknek irgalmad csudáit mutatod : hogy az 
egész világ hirdesse bámulandó nagyságod csudáit. 
Oh milly nagy mennyei jótétemény, mellyet Isten 
nekünk mutatott! Mi saját szemeinkkel láttuk, mi 
után elődeink sovárogtak, de mellyet látni nem bir-
tak. A latinok és görögök e sz. zsinatra összegyüle-
keztek ; és közösen, sok buzgalommal foglalkoztak, 
hogy többek közt a Szentlélek isteni származását il-
lető hitágazatot legnagyobb szorgalommal és ál-
landó nyomozással megvizsgálják. Fölhozattak a 
szent-irás bizonylatai, s több idézetek a keleti s nyu-
goti sz. atyákból; kiknek némellyike mondja, hogy 
a Szentlélek az Atyától és Fiútól, mások pedig, hogy 
az Atyától a Fiu által származik: de ezen különféle 
kifejezések által ugyanazon tant fejezték ki mind-
nyájan. Azután abban állapodtak meg a görögök, 
hogy ők azon kifejezéssel, miszerint a Szentlélek az 
Atyától származik, egyátalan nem szándékozták a 
Fiút kizárni : hanem mivel azt hitték, hogy a lati-
nok, midőn mondják, hogy a Szentlélek az Atyától és 
Fiútól származik, két elvet, két lehelést állítanak föl, 
őrizkedtek mondani, hogy a Szentlélek az Atyától és 
Fiútól származik. Más részt biztosították a latinok, 
hogy ők nem ezen értelemben mondják, hogy a 
Szentlélek az Atyától és Fiútól származik, tudnillik 
hogy ők az Atyát kizárnák az egész Istenség forrá-
sául lenni, és pedig a Fiu és Szentlélek forrásául; 
vagy pedig hogy ők, midőn mondják, hogy a Szent-
lélek a Fiútól származik, azzal azt gondolnák, hogy 
a Fiúnak az nem lenne sajátja az Atyától; vagy pe-
dig hogy ők két elvet, két lehelést fogadnának el. 
Hanem ők annak kijelentésére használták e kifeje-
zést, hogy csak egyetlen-egy elv, és a Szentlélek-
nek egyetlen-egy származása van, mint eddig állí-
tották. Miután tehát mindezen kifejezésekből egy és 
ugyanazon értelem tűnik elő, tehát végre mindkét 
rész egyesült, és egyhangúlag, egy szívvel bele-
egyeztek az itt kifejtett szent, és Istentől kedvelt 
egyesülésbe.' 

,A Szentháromságnak, az Atyának, és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében, és ezen florenczi egyete-
mes zsinat megerősítésével határozzuk tehát, hogy 
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ezen hitágazatot minden keresztény higye és elfo-
gadja, s mindenki olly módon vallja, tudnillik hogy 
a Szentlélek öröktől fogva az Atyától és Fiútól jön, 
hogy Annak léte az Atyától és Fiútól van, és hogy 
Az végre Mindkettőtől, mint egyetlen-egy elvtől, és 
egyetlen-egy lehelésből (spiratio) származik. Egyút-
tal kijelentjük, hogy az, mit a sz. tudorok és atyák 
mondanak, tudnillik hogy a Szentlélek az Atyátóla 
Fiu által származik, egy értelemre megy k i , olly-
formán, hogy e kifejezés által jelentetik, miszerint 
a Fiu, a görögök szerint o k a , a latinok szerint pe-
dig e 1 v e a Szentlélek származásának , mint millyen 
az Atya. S miután minden, a mie az Atyának van, 
ettől adatott az Egyszülöttnek, midőn Azt nemzette, 
az atyaiság kivételével: ugy e kifejezés, hogy a 
Szentlélek a Fiútól származik, annyit jelent, mint, 
hogy azt a Fiu öröktől fogva az Atyától birja, kitől 
ez öröktől fogva született.' 

,Továbbá határozzuk, hogy az értelmező szócska 
,Filioque' törvény-, és észszerüleg ragasztatott a sym-
bolumhoz ; hogy az igazság fölvilágosittassék, és az 
akkor fönforgott sürgetős szükség végett.' 

,Határozzuk továbbá, hogy az Ur teste kovász-
talan , vagy kovászos, de búzából készült kenyérrel 
igazán teljesíttetik ; és hogy az áldozár által egyik 
ugy , mint másilt íiasználtathatik : tudnillik mind-
egyik által az ő, keleti, vagy nyugoti szokása szerint.' 

,Továbbá, ha az igazi bűnbánók Isten szerete-
tében meghalnak, mielőtt bűneik- és mulasztásaikért 
a bánat méltó gyümölcseivel eleget tehettek volna, 
azoknak lelkei halál után a tisztitó-hely kínjaival 
tisztulnak meg. Hogy azonban e kinokban enyhülé-
sök legyen,az élő hívek segítségei legnagyobb előnyt 
nyújtanak nekik; tudnillik a sz. mise-áldozat, imád-
ság , alamisna, s egyéb jámbor cselekedetek, mely-
lyeket a hívek más hívekért az egyház rendeletei 
szerint áldozni szoktak. De azoknak lelkei , kik ke-
resztség után a bün semmi foltját sem vonták ma-
gukra , s azoké, kik miután a bün foltjával beszeny-
nyezték magukat, vagy még éltökben, vagy halá-
luk után megtisztultak, mint már mondottuk , ezek-
nek lelkei közvetlenül fölvétetnek az égbe, s tisztán 
szemlélik a három személyü egy Istent ; de mégis 
némellyek tisztábban, mint mások, kiki az ő tettei-
nek éi-deme szerint. Végre azoknak lelkei, kik va-
lódi halálos bűnben, vagy ha csak az eredendő bűn-
ben is meghaltak, közvetlenül a pokolra szállanak le; 
de ott mégis különböző büntetésekre kárhoztatnak.' 

,Továbbá határozzuk, hogy a szent és apostoli 
szék, s a romai püspök birja az egész világ fölött a fő-

nökséget (primátus); hogy ezen romai püspök sz. 
Péter apostoli fejedelemnek utódja, valóságos hely-
tartója Krisztusnak, az egész egyház feje, mint szinte 
minden ker. híveknek atyja és tanítója; s hogy sz. 
Péterben legeltetni, kormányozni, s uralkodni az 
egyetemes egyház fölött jog adatott neki a mi Urunk 
Krisztus által : valamint ez az egyetemes zsinatok-
ban és sz. canonokban benfoglaltatik. — Midőn tovább 
a többi tiszteletre méltó patriarchák részére a cano-
nok által határozott rendet megujitjuk, határozzuk, 
hogy a konstantinápolyi patriarcha a szentséges ro-
mai pápa után, tehát második helyen áll , az ale-
xandriai a harmadikon, az antiochiai negyediken, 
és a jerusalemi az ötödiken ; ezek minden kiváltsá-
gai- és jogainak sérelme nélkül. Kelt Florenczben, 
a nyilvános zsinati gyülekezetben, melly a nagy 
templomban ünnepélyesen tartatott. Urunk megtes-
tesülésének 1439-ik évében, julius 9-én, hétfőn, a 
világ teremtésének 6947-dik, pápaságunknak 9-ik 
évében.' (Aláírva IV. Jenő pápa, Palaeolog János 
császár, a követek, patriarchák, bibornokok, és az 
összes jelen volt keleti s nyugoti clerus által.) 

IV. Jenő pápa a ferrara-florenczi zsinatot 1442-
ben Romába tevén át , az aethiopiai, syriai (1444.), 
chaldaeai, s maronitai szakadár, és illetőleg eretnek 
keresztények egyesülését is elfogadta, s külön de-
cretumokban örökítette. 

A ker. hitegység sz. temploma, mellyen a kath. 
egyház főpapjai s hittudósai annyi századon át meg-
feszített erővel fáradoztak, elvégre fölépült : hogy a 
nagyszerű tanúbizonyság, mellyel kelet és nyugot, 
a görög és latin egyház az égből hirdetett hitigazsá-
gok sérthetlen szentségét Florenczben aláirta, lepe-
csételte , a világ minden nemzetére, minden korára, 
dönthetlen okmány gyanánt szálljon át; mellyen a 
test és mulandóság zsoldjába szegődött emberi véges 
elme kísérletei hajótörést szenvedjenek. E gyönyörű 
kilátás, e fönséges eszme lebeghetett a zsinat atyái 
előtt, midőn a szerencsés eredmény fölötti hálaima 
magasztos pillanataiban annyi örömköny ragyogtat-
ta a legszentebb meghódolás nagy ünnepét. A fél-
hold rémséges uralkodása előestéjén kelet és nyugot 
kezet ád egymásnak, hogy a kereszténység élete el-
len fegyverben álló mohamedán seregek visszabor-
zadjanak a sz. hitben egygyé olvadt kereszténység 
óriási szövetségétől: melly a hamis próféta vakbuz-
gó gyermekeit előbb-utóbb megalázhatta volna; de 
a vallásujitó XVI. század merényletei ellen is hatal-
mas védfalul szolgálhatott volna; s lehet, hogy a 
családokat, nemzeteket és országokat elválasztó, s 
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egymás ellen ingerlő keresztény valláskülönbség sem 
űzhette volna irtóztató játékait; és végre sok század-
dal, talán ezredekkel is közelebb esett volna hozzánk 
a legfényesebb világünnep, midőn a föld kerekségé-
nek minden népe egy akol, egy pásztor alatt han-
goztatandja az örvendetes alleluját. 

Ámde az annyi gond- és fáradsággal alkotott 
unió, a lehető legmélyebb elmélet és vizsgálat alap-
ján kivívott szent meggyőződés, a szó szoros értelmé-
ben újra eltékozoltatott!... Aflorenczizsinatban szo-
r o s a n k ö t e l e z ő k n e k elismert egyesülési ind-
okok azontúl sem erőtlenedtek el : hanem csak az 
önzés, gőg és szenvedély soha sem helyeselhető ha-
talma által tolattak háttérbe." 

A házasság i akadályokról. 
VIII. A p o l g á r i c o d e x b e n és az u j h á z a s -
s á g i t ö r v é n y e k b e n l e v ő , ne m- b o n t ó a k a -

d á l y o k e g y e n k i n t . (Folytatás.) 
A mint tehát a fiu 15-ik, a leány 13-ik évébe lépne, 

a szerint szűnnék meg az elkülönítés. De az idézett I. 
függ. 33. §-a voltaképen az I. függ. 4-ik §-nak a 
folytatása ; mellyben nem a canonjog, hanem a pol-
gárjog szerinti serdületlenségről van beszéd. Más 
részt tehát az I. függ. 33. §-a a II. függ. 17. §-nak ne-
taláni kivételes esetére is kiterjeszkedni látszik ; 
vagyis az elkülönítést ugy érti, hogy azon esetben, 
ha ollyan személy lépett fejedelmi engedelem nél-
kül házasságra, ki az austriai polgárjog szerint még 
serdületlen, legyen az fiu, vagy leány, mindkettő 
mindig egészen a 15-ik életévig el különítendő. Önkényt 
értetődik, hogy a canonjogi serdületleneknek sem a 
püspök, sem a szent-szék nem fog tenni megerősitő 
nyilatkozatot, mielőtt ők az államtilalom alól, az 
I. függ. 37. §. szerint, fölmentést nyertek a fejede-
lemtől; de föl kellett hoznunk a fönebbieket, hogy 
lássuk: mikép rendelkezik az állami hatalom, h a 
n e t a l á n e f e j e d e l m i f ö l m e n t é s h i á n y á -
b a n is t ö r t é n n é k a h á z a s s á g k ö t é s ; melly-
nek érvényességi, vagy érvénytelenségi oldala még 
kizárólag egyházi hatalomhoz tartozó. Valamint ön-
kényt következik, hogy azon esetben meg, ha a 
polgárjog szerinti serdületlenek az I. függeléki 37. 
§. fölmentvényét bir ják, akkor ugyanazon I. függ. 
33. §-nak sincs helye ; de igenis szükségök van a 
fejedelmi fölmentés mellett is a II. függ. 17. §-ban 
emiitett megerősitő nyilatkozatra : csakhogy a leány-
nak csupán 1-3-ik, mig a fiúnak 15-ik évéig; mert a 

leány 12-ik éve után egyházjogilagmárserdültkoru 
levén, mint fönebb megjegyeztük, csupán állami ti-
lalom alatt van. 

2) S z ü l ő i b e n e m e g y e z é s , é s a z 
o s z t r á k t ö r v é n y e k b e n k i j e l ö l t e k b e n e m 
e g y e z é s e a h á z a s s á g b a . Etárgybanfölemliten-
dők : 1-ör is a polgári törvénykönyvből a 49., 50., 
153., 245., és az I. függelékből az 5. és 6. §§ ok, azon 
különbségre nézve, hogy a polgári codexben bontó 
akadályról, az I. függelékben pedig tilalomról van szó; 
minél fogva az 1856. oct. 8-ikinyiltparancsXIII. czik-
ke ama,bontó'kifejezést visszaveszi. — 2-or: A polg. 
törvénykönyvben, és az I. függelékben k i s k o r ú -
a k r ó l van emlités téve, a II. függ. 68. §-ban pedig 
f i a k - és l e á n y o k r ó l , (a latinban: filiifamilias,) 
alább i f j u s á g r ó 1, olly végből, hogy mindezek 
önmaguktól szabadon nem házasodhatnak. Itt a 
tárgy vegyes, mellyről mind egyházilag, mind ál-
lamilag , bár különböző alakban és terjedelemben, 
intézkedve van: miután a szülői be nem egyezés a 
házasságba, a II. függelékben mint egyházi gátló 
akadály; az osztrák törvényekben kijelöltek be nem 
egyezése pedig, az I. függelékben és polgári codex-
ben, mint állami tiltó akadály van felállítva. Tudjuk 
azonban, hogy az osztrák törvények máskép korosz-
tályoznak , és a korosztályokat is a ,serdületlen' szó 
kivételével máskép nevezik, mint a canonjog. Tud-
juk azt is, hogy a serdületlenség leteltének, neveze-
tesen a leányoknál fenforgó különbségénél fogva, 
mennyiben a serdületlenség tiltó és gátló akadályt 
képez, államilag a leányok is, miként a f iuk, egé-
szen 14-ik évökig egyformán tiltó akadály alatt áll-
nak : mig a leányok egyházjogi gátló akadály alatt 
13-ik évöktől fogva már nem állnak. De itt az aka-
dály már sem egyházilag, sem államilag nem a ser-
dületlenségre van fektetve, hanem e g y h á z i l a g (a 
II. függeléket értjük,) a s z ü l ő i be n e m e g y e -
z é s r e ; á l l a m i l a g p e d i g az a u s t r i a i t ö r v é -
n y e k b e n k i j e l ö l t e k b e n e m e g y e z é s é r e a 
h á z a s s á g b a , a z o k n á l , k i k a t y a i h a t a l o m , 
g y á m s á g , v a g y g o n d n o k s á g a l a t t á l l -
n a k . Ez akadály tehát, állami részről, nem-különb-
ség nélkül, a 14-ik év után áll be, s a 24-ik évig 
tart rend szerint ; mert az I. függelékben, és a polg. 
törvénykönyvben kiskorúakról van szó, kik illyene-
kül a II. függ. 41. §-a utasítása szerint is, az austriai 
törvények szerint tekintendők : már pedig az austriai 
törvények a kiskorúságot nem-különbség nélkül, 14-
ik évtől a 24-ik évig terjesztik ki. Megjegyzendő 
egyébkint, hogy az érdeklett akadály a 24-ik év 



után is tart, ha a polg. törvénykönyv 173. §. szerint 
az atyai, a 251. §. szerint a gyámsági hatalom tovább-
ra is meghosszabbíttatott ; valamint a 24. életév előtt 
is elenyészik, ha a 174. §. szerint az atyai, a 252. §. 
szerint a gyámsági hatalom azon életév előtt is meg-
szüntettetett. Vigyázni kell azonban különösen a ne-
talán özvegységre jutott kiskorú nőkre ; mivel a férj-
hez ment kiskorú leány, ha 24 éves kora előtt férje 
elhal, visszaesik teljes-koruságaig az atyai hatalom 
alá. (Polg. t.-k. 175. §.) Megjegyezzük azt is, hogy 
a serdületlenek, ha netalán állami, s egyházi föl-
mentés mellett, m é g m i n t s e r d ü l e t l e n e k lép-
nének házasságra, a szülői egyezésre, vagy az austriai 
törvényekben kijelöltek beegyezésére azért mégis 
szükségök volna. Midőn tehát mi azt is kijelöljük, hogy 
mellyik évnél kezdődik rendesen a fenforgó akadály 
akár államilag, akár egyházilag : fólteszszük, hogy 
a s e r d ü l e t l e n s é g a l a t t házasság nem kötte-
tik. E serdületlenségnek, a két jogban különböző 
korszámítására visszatekintve, egyházilag a szülői 
be-nem-egyezés miatti akadály, a fiuknál ugyan a 
14-ik, de a leányoknál már a 12-ik év után beáll; 
mert a II. függ. j o g i 1 a g egyházi tekintetekben a 
canonjogi korszámítást nem adja fel a polgárjognak : 
»z,cit a 68. § bari npm is él polgárjogi kitótollol, ha-
nem f i a k- és leányokról beszél, tovább ifjúságról. 
De épen azért, mert i f j ú s á g r ó l beszél, melly 
könnyen meggondolatlan lépésekre ragadtatja ma-
gát , azt véljük, hogy ugyanazon koron tul, mellyen 
a polgári codex és az I. függ., tehát a 24 éven tul, 
nem-különbség nélkül a szülői be-nem-egyezés miat-
ti akadályt a II. függ. sem terjeszti ki rend szerint, 
és nem is akarja kiterjeszteni. — 3-or: Államilag az 
austriai törvényekben kijelöltek be-nem-egyezése 
nélkül egyszersmind kivételesen tiltatnak a házas-
ságkötéstől ama, bár nagykorúak, tehát 24 éven fó-
lüliek is, kik polgárjogi kötelezettségre önmaguktól 
képeseknek nem tartatnak. Hogy kik legy enek az ily-
lyenek, a polg. t.-k. 273. §-a tájékoz. Minthogy pedig 
a II. függ. e kivételes állami tilalomra érthetőleg is 
akkép nyilatkozik, hogy az austriai törvények sze-
rint Ítélendő meg, kik tartassanak j o g i l a g (a há-
zasságra léphetés szabadságát illetőleg,) e g y e n -
l ő k n e k a k i s k o r ú a k k a l ; mert azt mondja a 
41. §-ban: „Quinam... minorennibus quoad r e l a t i -
o n e s j u r i d i c a s a e q u i p a r a n d u s s i t , i u x t a 
l e g e m A u s t r i a c a m d i i u d i c a n d u m v e n i t " : 
ennél fogva ugy vélekedünk, hogy a szülői be-nem-
egyezés egyházi akadályát kivételesen a II. függ. 
is ama, polgárjogilag önmagukat nem kötelezhetők-

re , bár a 24-ik évet tulhaladókra, vagyis ezen, pol-
gárjogilag a kiskorúakkal hasonlókra is kiterjeszti. — 
4-er : A polg. törvényköny v 49., 50. és az I. függ. 5., 
6. §§-ai a kiskorúaknak, vagy olly teljkoruaknak 
is, kik önmaguk polgárjogi kötelezettséget nem vál-
lalhatnak, a házasságra lépést t ö r v é n y e s a t y -
j o k beegyezése nélkül tiltják; ha az atya már nem 
él, vagy képviseletre polgárjogilag nem alkalmas, rá-
jok nézve a r e n d e s k é p v i s e l ő n y i l a t k o z a -
t á t , és a b i r ó i h a t ó s á g b e e g y e z é s é t kíván-
ják ; a törvényes házasságon kívül született kisko-
rúaktól pedig házasságkötés előtt a g y á m n y i l a t -
k o z a t á t , és a b i r ó i h a t ó s á g b e e g y e z é s é t 
követelik. Az a n y a e g y e z é s é n e k jogi szüksé-
gességéről nincs emlékezés. Ellenben a II. függ. 68. 
§-a igy nyilatkozik : „Etiam in nectendo matrimonii 
vinculo memores sunto filiifamilias Domini dicentis : 
honora patrem tuum e t m a t r e m t u a m Quocir-
ca i 11 i c i t a sunt matrimonia, quae p a r e n t i b u s 
i u s t i s e x e a u s i s assensum denegantibus contra-
huntur." A II. függ. tehát elvontan azon rendelkezé-
sektől, miket az állam saját részéről a nyilatkoza-
tokra s beegyezésekre nézve tesz, még azt sem véve 
figyelembe, valljon az atya polgárjogilag képes-e, 
vagy nem, képviseletre, egyházilag egyedül a szülők-
nek (de a t y a és a n y a ; merttiszteltetésöketegyen-
lőn előirja,) beegyezésének szükségét emeli ki. Össze-
vetve tehát itt a II. függ. 68. §-át a 41. §-szal, a lelkész 
a II. függeléknek a törvény értelmében csak ugy fog 
eleget tevőleg eljárni tisztében, ha az atyai , vagy 
gyámsági hatalom alatt levőknél a 24-ik évig, azontúl 
is pedig a gondnokság alattiaknál, vagy ha az atyai, 
gyámsági hatalom meghosszabbíttatott, egyszer-
smind mindig az anyának (ha tudnillik él,) beegye-
zése iránt is magának tudomást szerez. Az nem szük-
séges , hogy az anyák beegyezésének k i j e l e n t é s i 
m ó d j a épen ollyan legyen, mint az atyáké : mint 
ezt még alább előhozandjuk. Ha azon eset adná elő 
magát, hogy csupán az anya részérőli beegyezés ta-
gadtatott meg : a megtagadási okokkal együtt a 
püspök elé terjesztendő az ügy. Annak onnani el-
döntéséig pedig, mint egyházilag tilos házasság, 
az esketés felfüggesztendő. Természetes, hogy a 
szülői be-nem-egyezésnek, és az austriai törvé-
nyekben kijelöltek be-nem-egyezésének az illetők 
házasságába, mint az mindkét függelékben, és a 
polgári törvénykönyvben értésül adatik, jogos és 
igazságos, tehát jogszerű okokon kell alapulniok. 
Illy jogszerű okokul jelöltetnek ki a polg. törvény-
könyv 53. és az I. függ. 9. §§-ban : a bebizonyult 



vagy köztudomásu rossz erkölcs, vagy elvek, raga-
dó nyavalyák, szükséges jövedelem hiánya, vagy a 
házasság czélját akadályozó hibák annál, kivel a 
házasságkötés szándékoltatik. Ezen okok azonban, 
mellyeket a II. függ. nem emlit meg, csak példaké-
pen hozatnak fel ; tehát más okok is lehetnek igaz-
ságosak és jogszerűek. Mire jogosulnak fel a háza-
sodni akarók, azt illetőleg, hogy világi birósághoz fo-
lyamodhassanak, ha talán a beegyezés megtagadása 
miatt magukat sértve érzik : erről az I. függ. 8. és a 
polg. t.-k. 52. §§-ai értesitnek. Csakhogy az anya 
részérőli egyezés megtagadásának esetében, mert ez 
csak is egyházi gátló akadály, csupán egyházi biró-
sághoz folyamodhatni, az egyezés és esketés meg-
tagadása jogszerűtlenségének mutogatása kiséreté-
ben, és pedig a II. függ. 105. §-nak értelme- ésszel-
lemében. Azonban ezt elegendőnek tartottuk csak föl-
említeni; mert a bővebb tárgyalás már a törvényke-
zésbe vág : mi pedig itt csupán az akadályokról, 
mint akadályokról, értekezünk. E szerint elhagyván 
a már másutt különben is érintett, ama polgárjogi 
hátrányok, vagy büntetések fölemlitését is, mellyek 
azokat érik, kik házasságot hoznának létre, a nélkül, 
h °gy a z austriai törvényekben megkívántató be-
egyezés kiny eretett volna (I. függ. 32., 35. §§.): csu-
pán azt adjuk még a fünebb mondottakhoz, hogy az 
austriai törvények szerinti örökbe-fogadáskor, mint a 
polg. törvénykönyv 183. §-ában mondatik, államilag 
az örökbe-fogadó atya átveszi ugyan az atyai hatal-
mat : de azért a II. függ. 68. §. szellemében, egyházi-
lag, a természetes atya és anya beegyezésének kiké-
rése a házasságba nincsen kizárva. 

3) K ü l f ö l d i s é g . A polgári törvénykönyv 
51., valamint az I. függ. 7. §-a is olly, a birodalom-
ban házasodni akaró külföldiekről szól, kik az au-
striai törvények szerint még kiskorúak. E §§. össze-
függésben olvasandók a polgári codex 34. §-ával. 
Mert a külföldiek nem csupán kiskorúságuknál fogva 
állnak tiltó akadály alatt : hanem polgári viszonyaik-
nál , sőt a köteléknél fogva is, mennyiben már há-
zasok is lehetnek. Nem egy külföldi állam az ő alatt-
valójának külföldön kötött házasságát polgárzatilag 
csak annyiban ismeri el, mennyiben a házasuló, 
mint alattvaló, a házasságra léphetésre saját honi 
felsőbbségének engedélyét előbb megnyerte. Ez az 
eset a német álladalmak most már talán mindegyi-
kénél. Minél fogva a polg. törvénykönyv függeléké-
nek 17. számában különösen a bajorországiakra, a 
16. számban pedig a graubündteni cantoniakra té-
tetik ez érdekben figyelmeztetés; és átalában a 15. 

számban valamennyi idegenekre vonatkozólag ő Föl-
sége azt méltóztatott határozni, hogy az Austriá-
ban házasuló külföldi köteleztessék, magát az össze-
adásnál érvényes házasságra léphetési s z e m é l y e s 
képessége iránt kellőleg igazolni. Azon elveket tehát, 
mellyeket a II. függ. 69. §-a a belföldiek irányában 
hirdet, miszerint a kereszténynek szent kötelessége, 
az államhatalom iránt engedelmességgel viseltetni, 
szigorúan megtartani az államtörvényeket, és külö-
nösen az állampolgárnak, el nem hanyagolni ama 
szabályokat, mellyeket az állami törvények a há-
zasság polgári hatályai iránt felállítanak: a külföl-
diek irányában is föl kell tartanunk. Azért mondatik 
a 71. §-ban: „Ügyelni kell, hogy a külföldiek az 
összeadásra máskép ne bocsáttassanak, mint mind-
annak megtartásával, mi a házasságnak jogszerű 
megkötésére megkívántatik. M e n n y i b e n j á r h a s -
s o n e l a l e l k é s z ez ü g y b e n , a n é l k ü l , 
h o g y a z t a p ü s p ö k e l é t e r j e s z t e n i k ö t e -
l e s l e n n e , a z t a p ü s p ö k f o g j a a k ö r ü l m é -
n y e k s z e r i n t e l h a t á r o z n i . " (Vége köv.) 

—« » <t a <j) <B B> (l> g> <i> p » • 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , jul. 18-án. Nincs szomoritóbb foglalkozás a sta-

tistikai téren , mint a büntettek számát és nemét nyomozni, 
mellyek valamelly nagyobb polgári társadalomban bizonyos 
időszak alat t , például évenkint, elkövettetnek. De ezen, olly 
nagy mértékben szomorú munka fölöttébb tanulságos, és szük-
séges. Ez egy egész országra nézve, mintegy a bünvallomást 
megelőző l e l k i s m e r e t i v i z s g á l a t . Vajha azt a rom-
lottság átalános elismerése, és valódi b ű n b á n a t is követné ! 
Mert a czél csak az utóbbi lehet , tudnillik a javulásnak köz-
vetlen , és közvetett uton és eszközök általi előmozditása. Mi 
is egyedül e czélból közöljük ama vizsgálatok eredményét, 
mellyet t. K. urnák a,Budapesti Hirlap' 171-dik számában meg-
kezdett czikkei tudatnak az olvasó közönséggel. Mi azonbancsak 
néhány kivonatos adatra fogunk szorítkozni : az azokból merí-
tendő tanulságok fölötti komoly elmélkedést t. olvasóinkra 
bizván. Kiderül ez összevetésből, miszerint : „A büntettek 
miatt elitéltek száma Magyarországban, a mult évben 10,192 
egyénre rúgott ; ugy hogy a legközelebb megelőzött 1857-ki 
évhez képest, melly évben 9,785 elitélt bűntettes számíttatott, 
4 2 száztóli n ö v e k v é s mutatkozik." (Melly növekvés 1855 
óta illy arányban áll: 1855-ben volt elitélt bűntettes 8701; 
1856-ban 8919; 1857-ben 9785.). „A budapesti közigazgatási 
vidéken esik egy elitélt 512, posonyin 1036, sopronin 814, 
kassain 908 , nagy váradin 781, átmérőleg tehát 830 lélekre. 
A nőnem 12 39 százalékkal van képviselve a bűntettesek so-
raiban. Ezen már most négy évi tapasztalásból fölmerülő ész-
lelet tökéletesen igazolni látszik azon állítást, hogy a nővilág 
Magyarországban csakugyan mérsékeltebb mérvben szerepel 
a bűntettesek közt, mint a birodalombeli tartományok, vagy 
az egyes európai államok legtöbbjeiben. Azoa észlelet azonban, 
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hogy épen a l e g s ú l y o s a b b bűntetteknél inkább képvisel-
vék, karöltve azon további sajnos tapasztalással, hogy a bün-
tettek ismétléseiben, mi leginkább makacs és megátalkodott 
bűnös hajlamokra, gonosz elvetemültségre mutat, a magyar-
országi nők f e l t ű n ő b b cselekvőséget fejtenek ki,azl858-ki 
adatok után is bebizonyul ; mert az utóbbira nézve már kevés 
különbség mutatkozik a fi- és nőnem közt. Ezen összevágó, 
évek óta nyilvánuló egyformaság csakugyan azon állitmány 
igazolására szolgálhat, hogy nem csak gyámoltalan állapota, 
s keresetlensége a megbotlott nőnek az, mi a sikamlós bünpá-
lyára tévedtet ott marasztalja : hanem ezenfölül a bűnös cse-
lekvőség , ugy látszik, hamarább válik másod természetté az 
elvetemült asszonynál, mint a férfinál ; a bűnösség végkép el-
fojtván benne minden jobb érzületet. A kevésbbé kecsegtető 
aránylat, melly nálunk a f i a t a l büntevŐkre nézve az 1855— 
7-ki időszak átlaga szerint merül föl, fájdalom ! az 1858-ki 
adatokban is teljes igazolását találja; sőt erre nézve némikép 
még m o s t o h á b b viszony derül ki a legutolsó évnek e te-
kintetben teljes hitelt érdemlő adataiból. A fiatal bűnösök egé-
szen a 30-ik évig, a három esztendei átlag szerint 56-18 , az 
1858-diki adatok nyomán pedig 58*71 százalékkal képviselvék; 
ugy hogy a magyarországi fiatalságnak a büntettekbeni na-
gyobb részesülése , ez adatok által is minden kétségen kivül 
van helyezve. Fájdalom ! a nőnemnél még m a g a s a b b mérv-
ben szerepel a f i a t a l kor, mint az elitélteknél egyátalán. En-
nél fogva a 30 éven aluliak 66'76 százalékot vesznek igénybe; 
vagyis épen kétharmada az elmarasztalt bűntettes nőknek még 
nem haladta fölül a 30-ik évi életkort ; sőt csaknem egy ne-
gyed része azoknak még a 20-ik éven fölül sem volt." Való-
ban szomoritó adatok ! Az e nemű okoknak a közéletre is szük-
ségkép , és borzasztólag hatni szokott, s naponkint érezhetőb-
bekké vált következései, Íratják az olly czikkeket is, minő a 
,Szegedi Hiradó'-ban (22. sz.) közlött: ,A cselédek romlott-
sága' felől ; mellynek írója bizonyosan senki által meg nem 
czáfolható tényül említi, mikép: „A régi hűségnek és ragasz-
kodásnak alig találjuk nyomát, ama hűséges ragaszkodásnak, 
mellyre hajdan olly büszke volt a cseléd ; e helyett az enge-
detlenség, a ruházatbani fényűzés, s a helyváltoztatás jött 
náluk szokásba. Igen szomoritó jelenség ama csaknem átalá-
nos e r k ö l c s t e l e n s é g , melly meghonosult cselédeink közt; 
s a nagy városokban ugy, mint a kisebb helyeken mindinkább 
növekszik..." 

Freiburg, jul. 13-án. Ma reggel, isteni-szolgálat 
után, a székes-egyházban egy, f. hó 11-én kelt ünnepélyes 
okirat olvastatott fel a szószékről ; mellyben Hermann , frei-
burgi érsek, és a felső-rajnai egyháztartomány metropolitája 
tudat ja , miszerint tizenegy , név szerint elősorolt egyén , kik 
az egyházi vita alkalmával a nagyobb excommunicato bünte-
tésével fenyíttettek , ,,az egyházi felsőséghez folyamodtak az 
attóli feloldoztatás végett, és megígérték, hogy az egyház, és 
törvényei iránt jövőre köteles engedelmességet fognak tanu-
sitni" ; minek következtében, a nevezett egyéneket „az 
egyházi kiközösítés alól feloldja, s a kath. egyház communio-
jába ismét visszafogadja." Az illető személyek, kik folyamo-
dásukkal közvetlenül Romához fordultak, a kath. főegyház-
tanács tagjai, tovább a városi iskolák előbbi igazgatója, végre 

egy főügyvéd, és egy polgármester Odenwaldban. A pap, ki 
a feloldozási okiratot olvasta, ugyanaz, ki 1853-ban nov. 15-
kén , ugyanazon helyről az egyházi átkot kihirdette, s ezért 
nyomban elfogatott. A jun. 28-án aláirt, s megerősittetésre váró 
concordatum, lényegében egyez a württembergivel. (Frankf. P-
Z.) A fönebbi tudósítással ellenkezőleg, az ágostai Alig. Z.-ban 
valaki erővel azt akarja elhitetni, hogy : „biztos kútfő után ál-
lithatni , mikép az excommunicáltakból sem a multat illetőleg 
valamelly nyilatkozat, sem a jövőre nézve ígéret nem kíván-
tatott ; hanem csak egyszerű kérelmet intéztek a kiközösítés 
megszüntetéseért a pápához , mellyet a nagyherczegi követ-
ség adott át Romában a pápai székuek." 

milanói tudósítások szerint, a kath. egyház- és pap-
ságra gyakorolt nyomást (mellynek a Cavour lelépése követ-
keztében remélt változás, véget fog talán vetni,) nem csak a 
jezuiták kiűzésében, az imént praeconisált é rsek-és püspö-
köktől hivatalosan kivánt lemondás sürgetésében, hanem fő-
leg a pápai hatalom, és IX. Pius személye elleni halálos gyű-
lölet nyilvánításában mutatkozott : melly utóbbi már olly fokra 
hágott, hogy a lyoni ,Grazette'-nek irhaták : „A falakon min-
denfelé olvashatni e borzasztó szavakat : ,Halál a pápának !' 
Tegnap is szemtanuja valék , mint törlék le divatos delnőink 
finom batist kendőikkel e nemtelen föliratokat." Melly utóbbi 
szintolly nemes, mint a leggyengédebb módon kifejezett val-
lásos érzelem tanúsítja, mikép az antikatholikus szellem kí-
vülről jön, ós rémuralmával igyekszik a vallásos érzés nyilat-
kozatait elnémitani ; nagyon is igazolván a fönebbi sorok Író-
jának amaz állítását, hogy : „E pillanatban Milanóban két kü-
lön nép van." Ismerjük mindkettőt. S hogy az, melly a szer-
zetesek ellen olly iszonyú gyűlöletet táplál kebelében , s leg-
alább megégetett képeiken igyekszik kiönteni bosszúját, nem 
milanói : már csak onnan is kivehető, mert az egész, egy millió 
katholikusnál többet számláló, s 774 plébániából álló érseki 
megyében nincs több kilencz férfi-, s 15 nő-kolostornál; ezek 
is nagy részben az irgalmas testvérek-, és szeretet apáczáié le-
vén. A nép Lombardiában távolról sem osztozik ama clerus 
elleni gyűlöletben, mellyet Piémont részéről mindenféle rá-
galmak által igyekeznek táplálni. —Még kevésbé otthonos e 
gondolkodásmód Romában; honnan a ,Journal de Bruxelles'-
nek irják, miszerint a pápai allocutio s körlevél mély benyo-
mást gyakorolt a népre ; minek igen megható jeleül szolgál-
hat azon körülmény is, hogy azóta sokan folyamodnak az egy-
házi censurák alóli fölmentetésért : nem csak az azokat meg-
érdemelt tettesek, hanem azok közül is, kik velők érintkezés-
ben voltak, vagy kénytelenek lenni. „Láthatni ebből, mondja 
végül a tudósító , hogy daczára századunk közönyössége-, é3 
vallás iránti megvetésének, az egyház még mindig nagy er-
kölcsi hatalommal bír a lelkek fölött; melly, bármint tagadja 
is azt a hitlenség, bizonyos körülmények közt a czáfolhatatlan 
igazság fényében mutatkozik." 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi templom fölépítésére , a következő 

jelige mellett :,Szeretetben egyesülve stb.' . . . 14 frt 20 kr. p. 
A pesti vakok intézetének: Istenben boldogult nt. Fo-

garasy Károly , kabola-polányai rom. kath. lelkész 
végrendelete szerint 5 frt p. 

A váczi siketnémák intézetének, ugyanattól . . . 5 frt p. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly . 
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T a r t a l o m : A házassági akadályokról. VIII. (Vége.) — 
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A házassági akadályokról. 
VIII. A p o l g á r i c o d e x b e n és az u j h á z a s -
s á g i t ö r v é n y e k b e n l e v ő , n e m - b o n t ó a k a -

d á l y o k e g y e n k i n t . (Vége.) 
Minthogy tehát a 71. §. szellemében a külföldiség 

egy átalában mindig gátló akadályt képez egyházilag ; 
más részt, hogy micsoda esetekben végezheti a lelkész 
az esketést a nélkül, hogy arról a püspöknek előbb je-
lentést tett volna, megyénkint a püspökök utasítására 
van hagyva: a mint tehát az utasítás hangzik, ezen uta-
sítás itt az irányadó. Például az esztergomi megyé-
ben, mint az 1856-iki, sz. Lucza napján kelt primási 
utasításból látjuk, csupán a k i s k o r ú k ü l f ö l d i e k 
illető polgári hatósága irott beegyezésének bemuta-
tása van az ordinariatusnak fentartva; a külföldiség 
egyéb esetei a lelkészekre bizvák. IIa valamelly me-
gyében semmi utasítás nem adatott volna ki: ugy az 
egyházi közrendtartás, melly a lelkésznek csak köny-
nyebbségére szolgál, ajánlkozik mindenek fölött kö-
vetésre; mellynél fogva ő a külföldit egyátalában 
soha össze nem adja, mielőtt az egész ügy állást a püs-
pöknek fölterjesztette volna. 

4) K i h i r d e t é s e k . Ide tartoznak, mennyiben 
a kihirdetések, mint tiltó és gátló akadály jönnek 
szóba, a polg. törvénykönyv 69—74., az I. függ. 
14—17., és a II. függ. 60—65. §§. A különbségekre 
nézve fölemiitjük, mit egyébkint már másutt is elő-
hoztunk , hogy a polg. törvénykönyv 69. és 74. §§-
ban levő azon állítás, mintha a kihirdetés a házasság 
érvényének föltétele volna, a kellő a k a d á l y o z ó 
értékre van leszállítva. A hirdetésnek a polg. t.-k. 
71.§-a szerint ,az egyházkör egyházgyülekezete előtt'; 
az I. függ. 15. §. szerint ,az isteni tisztelet alatt'; 
a II. függ. 60. §. szerint ,a sz. mise-áldozat köz-
ben' kell történnie. Mint kitetszik, ez utóbbi §. 
megegyez a tridenti zsinat (Sess. 24. cap. 1.) kife-
jezésével; és annak betöltése magában foglalja a 

polg. codex 71., és az I. függ. 15. §-nak határozatát: 
de nem megfordítva. A kihirdetések végrehajtása 
tehát mise közben, az első evangelium után, a II. 
függ. szellemében volna. Különben: „denunciatio-
nes matrimoniales e x i u s t a c a u s a possunt etiam 
fieri diebus festivis, dumcantantur vesperae." (Gongr. 
Conc. 25. oct. 1856.) A mise közbeni kihirdetés te-
hát a rend szerinti; máskép pedig kivételes.— A polg. 
t.-k. 73., és az I. függ. 17. §-a a kihirdetések ismétlé-
sét akkor rendeli meg, ha a kihirdetések után 6 hó-
nap alatt a házasság meg nem köttetett. A IL függ. 
64. §-a szerint a kihirdetések a püspök rendeletére 
ismétlendők, ha mindjárt a mondott 6 hónap még 
nem telt is el. Többiben a lakás miatti rendelkezé-
sek a kihirdetéseket illetőleg, ha kiveszszük, hogy 
a II. függ. tüzetesb és részletesb : közte, s az I. függ. 
és a polgári törvénykönyv közt az összehangzás 
megvan. Csakhogy a polg. törvénykönyv 71.§-ának 
ama tartalma, miszerint: „ne m - k a t h . vallású ke-
resztények közötti házasságoknál, a kihirdetést nem 
csak ezeknek isteni-szolgálati gyülekezeteiben, ha-
nem azon kath. szentegyházakban is kell teljesitni, 
mellyek körében laknak; s a kath. és nem-kath. ke-
resztény vallás-felekezetbeliek közötti egybekelések-
nél, ugyanennek, mind a kath. fél szentegyházá-
ban , és a nem-kath. fél imaházában, mind a z o n 
k a t h . s z e n t e g y h á z b a n i s , m e l l y n e k kö-
r é b e n az u t ó b b i l a k i k , , véghez kell vitetni," 
a polgári törvénykönyv függelékének 18. számában 
hatályon kívülivé van téve. Ha tehát egy derekegy-
házi református legény elvenne egy tompaháti kath. 
nőt: nincs okom követelni, hogy e házasság ne csak 
a jegyesek plébániai templomaiban, hanem az én 
templomomban is kihirdettessék ; mindamellett hogy 
az I. függ. 15. §-a igy nyilatkozik-. „A kath. és nem-
kath. keresztények közötti házasságok nem csak a 
kath. és nem-kath. fél egyházában,hanem,a m e n y -
n y i b e n e g y e s o r s z á g o k r a n é z v e k ü l ö n ö s 
s z a b á l y o k n e m l é t e z n e k , azon kath. egyház-
ban is kihirdetendők, mellynek körében a nem-kath. 
házasulandó fél lakik." Mert a birodalomnak ama 
részei, mellyekre a szent-szék az 1841. apr. 30-iki 
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utasítást kibocsátotta, mind olly országok, mellyek 
az uj házassági törvények szerint is (í. liigg. 19. §. ; 
II. függ. 38. §.), átalában a vegyes-házasságok nem 
csak kötése, de kihirdetése tekintetében is különös 
szabályok alatt állnak; mi végből olvasd el ama 
szent-széki utasítást. Végül szabad legyen gyakorla-
ti szempontból kiemelnem, hogy a polg. t.-k. 74. §-a 
a lelkészektől is ahhoz mért büntetés alatt követeli 
az előszabott közzétételek kellő alakbani megtörté-
nését. Mivel pedig a polg. t.-k. 70., és a II. függ. 60. 
§§-ai szerint a következők minden hirdetésben elő-
sorolandók : ,mind a két jegyes vezeték- és kereszt-
neve , születéshelyök , koruk , államuk, lakhelyök 
és állapotuk' : e szerint törvényellenes volna az illyen 
kihirdetést : becsületes helybeli lakos Kovács 
Grábor, eljegyezte magának leendő élettársul Szabó 
Mátyás tisztességes hajadon leányát, Máriát stb.' e 
helyett: ,Kovács Grábor, magyarországi, derekegy-
házi születésü, 27 éves, helybeli lakos, földmive-
lő, házasságra kíván lépni Szabó Mária, magyaror-
szági, helybeli születésü, 19 éves, helyben szolgá-
latban levő hajadonnal ' 

5) S z ü k s é g e s o k m á n y o k h i á n y z á s a . 
V. ö. itt az I. függ. 21., a II. függ. 70., és a polg. 
t.-k. 78. §-át. E §§-ra nézve megjegyezzük, 1-ür: 
hogy átalában megegyeznek abban, miszerint a há-
zasulandók összeadásra csak azután bocsátandók, mi-
után minden aggályt elhárítottak, és a mennyiben 
kell, a m e g k í v á n t a t ó o k m á n y o k k a l igazol-
ták magukat az iránt, hogy házasságuknak semmi-
féle törvényszerű akadály sem áll útjában. Átalá-
ban tehát e §§. mindamaz okmányokat értik, mely-
lyek szükségesek akkor, ha valakit összekelhetésé-
ben valamelly házassági akadály akadályoz ; csak 
hogy az I. függ. 21., és a polg. t.-k. 78. §-a kiválóan 
az állam részérőli,mig a Il.függ. 70.§-a kiválóanugyan 
szintén a maga, tehát egyház részérőli szükséges ok-
mányokat tartja szem előtt: de mégis az austriai tör-
vények szabályait is szóba hozván, egyszersmind 
eme szabályok szerinti, állam részérőli okmányokra 
is vonatkozik. Tehát nem csupán az előljegyzett §§-
ban névszerint megnevezett okmányok értetnek; ha-
nem, például az I. függ. 76., és a polg. codex 120. §-
ban előirt okmány is, arról, hogyaz özvegy nő férje 
halála után a 4-dik hónapban összeeskettethessék ; 
vagy állami részről az I. függ. 37-ik, egyházi rész-
ről pedig a II. függ. 17. §-ban levő engedelem-okmány 
akkor, ha serdületlen fiu kivánna házasságra lépni, 
stb. Mindazáltal az I. függ. 21., a II. függ. 70. és a 
polg. codex 78. §§-ban különösen a keresztlevélről, a 

kihirdetés felőli bizonyítványról, nőtlenségi, vagy ha-
jadonsági igazolványról, és a házasságbai beegyezé-
sek iránti engedélyt kimutató okmányokról van föl-
emlités; 2-or: ezen §§-ban mind egyházilag, mind 
államilag kiemeltetik a keresztlevél, és kihirdetésrőli 
bizonyítvány ; ellenben 3-or: az I. függ. 5., 6., 7., 
10., 11., és 20. §§. (Polg. t.-k. 49., 50., 51., 54., 
76. §§.) szerint, az egybekelésekre szükséges pol-
gárjogi engedelem előmutatása kiválóan állami rész-
ről ; mig 4-er : a nőtlenséget, vagy hajadonságot ta-
núsító bizonyítvány felmutatása kiválóan egyházi 
részről emeltetik ki. Tudni való, hogy az előirt 
okmányok, vagy bizonyítványok közül némellyek 
ollyanok, hogy azokat csak, de akkor mindig kí-
vánnia szükséges a lelkésznek, ha a dolog iránt, 
melly fölött keletkezniök kell, törvényszerű bizo-
nyosság és biztosítás nem létezik. Illyen a kihirde-
tésrőli , a nőtlenségi, vagy hajadonsági bizonyít-
vány , vagy keresztlevél iránti felmutatás. Ha az én 
hivem, biztos tudomásom szerint, mindig Derekegy-
házán lakott, itt született, itt is hirdettetett ki: nőt-
lenségi, vagy hajadonsági bizonyítványa benfoglal-
tatik a kezemnél levő ,házasultak' anyakönyvében; 
keresztlevele a ,szülöttek' anyaköny vében ; kihirde-
tésrőli bizonyítványa pedig a ,hirdetési czédulában.' 
Midőn tehát a II. függ. 70. §-ában olvassuk, hogy a 
jegyesek kötelesek magukat a kihirdetés kellő meg-
történte felől igazolni; és azl. függ. 21. §-ában : hogy 
kötelesek ,a rendszerüleg megtörtént kihirdetésrőli 
(a polg. t.-k. 78. §-ában: ,írásbeli') bizonyítványt' 
előmutatni: ez elmaradhatlanul azon hirdetésekre 
vonatkozik, mellyek más plébániai templomban tör-
téntek. Midőn a II. függ. 70. §-ában olvassuk, hogy 
a jegyesek köteleztetnek: ,nőtelen, illetőleg haja-
don állapotukat tanúsító bizonyítványt felmutatni' : 
ez elmaradhatlanul az idegenekre, s azon, különben 

helvben lakó házasulandókra vonatkozik, kik ser-
%/
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dült korukban másutt is laktak, vagy már serdült 
korukban kerültek máshonnan a községbe. Midőn az 
I. függ. 21. §-ában olvassuk, hogy a jegyesek tar-
toznak a keresztlevelet előmutatni: ez elmaradhat-
lanul csak ugy értendő, ha, miként a II. függ. 70. 
§-ában mondatik , a jegyesek kora és származása az 
egyházkör könyveiből ki nem vehető. A polg. codex 
78. §-a a keresztlevél előmutatásának szükségét 
ugyanazon föltételhez köti, ha a házasulandók t e l -
j e s k o r u sá g a n e m n y i l v á n v a l ó ; minthogy 
azonban a később keletkezett I. függ. 21. §-a e fölté-
telt elhagyja, a II. függ. 70. §-a pedig ama föltételt 
máskép formulázza : ennél fogva a házasulandóktól, 
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tekintet nélkül arra, nyilvánvaló-e, vagy nem tel-
jeskoruságuk, ha más plébánián születtek és keresz-
teltettek , a keresztlevél felmutatásának kivánata el-
maradhatlan. Minthogy e keresztleveleknél nem az 
a fő, hogy mikor keltek , mikor adattak ki (külön-
ben azoknak megszerzése a plebániabeliektől is kö-
veteltetnék) ; hanem hogy a házasulandók vallása, 
származása és kora felől a lelkészeknek előleges ér-
tesülést nyújtsanak : nem látjuk a törvényekből iga-
zoltnak azon, egyébkint meglehetősen felkapott el-
járást, hogy a jegyesektől a keresztlevelek elszedes-
senek. De fölösleges is. (Szükségtelen volna egyéb 
okok előhordása; a kérdés úgyis csak az: mit kiván 
a törvény?) Mert ha a jegyes nagykorú, a lelkész 
látta az ő keresztlevelét ; e szerint számtanilag tud-
ván , hogy hány éves volt , mikor összeadta : ezen 
életkornak, és az összekelés napjának bejegyzése az 
anyakönyvbe, mindig teljes megnyugvást szerezhet 
neki az iránt, hogy nem hibázott; és ha netalán a je-
gyesnek nagykorúsága bármikor kérdésbe hozatnék, 
a kérdésttámasztó kötelessége levén az összeadottnak 
kiskorúságát bebizonyitni : a keresztlevélnek, mely-
lyet a vádló tartozik illyenkor előállítani, összeve-
tése az anyakönyvvel, a vád alaptalanságát egészen 
tisztába hozza; ha pedig a jegyes kiskorú : a bele-
egyezési engedelem-okmány a lelkészt ugy is eléggé 
biztosítja. A lelkész joga és kötelessége tehát csak 
arra terjed, hogy az illetőktől a keresztlevelet, an-
nak tartalma átolvasása végett követelheti (azért a 
törvényekben nincs is egyébről szó, mint hogy ők 
a keresztlevelet előhozzák és felmutassák) : de tőlök, 
szerintünk, el nem veheti ; hanem visszaadni tartozik. 
Egészen más a házasságbai beleegyezések iránti en-
gedelem-okmányok sora; mert ezekben az a fő,hogy 
az összekelés e l ő t t , tehát mikor keltek, mikor 
adattak ki? Ez okmányok tehát mind az összeadó, 
mind az összeadottak biztosítása tekintetéből, a plé-
bániai levéltár számára visszatartandók ; ámbátor e 
rendtartásról sem a polg. t.-könyvben, sem az uj há-
zassági törvényekben nincs említés téve. De van róla 
említés téve az 1813. jul. 17-iki, 1065. sz. alatti ud-
vari rendeletben; mellynél fogva ama rendtartás csak 
megerősül. Azt azonban ez udvari rendeletből, hogy 
tudnillik, ,ha a törvényes apa helyben lakik, akkor 
beegyezését gyermeke házasságába, a plébános és 
két tanú előtt jelentse ki , azután ezen kijelentést az 
anyakönyvben aláírja, és ha írni nem tud, helyette 
egy harmadik személy tanuzzon, míg másik két ta-
nú e harmadik aláírását bizonyítsa :' a polg. t.-k., és 
az I. függ. megváltoztatni látszanak ; miután annak 

78., ennek 21. §-ában határozottan ,engedelem-előmu-
tatásról' van szó : melly kitételből tehát azt követ-
keztetjük , hogy a házasságbai beleegyezések iránt 
polgárjogilag előszabott e n g ed e l em-ok mán y ok-
n a k kivétel nélkül mindig külön papírra, s nem 
az anyakönyvbe írottaknak kell lenniök. Azt véljük, 
ez eljárás a kormány,Stempel'- czéljai-, s intézkedé-
seivel is összeegyezőbb, de a lelkészeknek is szíve-
sebb ; senki sem szeretvén, ha anyakönyve mások 
által összefirkáltatik (nem egyszer talán épun hiá-
ban; mert az összekelés elmarad). Még azt hozzuk itt 
fel, hogy tekintettel a 2) alatt mondottakra, a lel-
kész ne kívánja, mert a törvény sem kívánja, hogy 
a házasságbai beleegyezési okmányokban az atya 
neve mellett az anyáé is ott legyen; elegendő, ha 
beegyezését az anya szóval kijelenti a lelkész előtt, 
vagy ha nem helybeli, azt hitelesen kijelenteti. 

6) M e g h a t a l m a z o t t á l t a l i b e e g y e z é s 
k i j e l e n t é s e . Mind egyházilag, mind államilag 
gátló és tiltó akadály; egyházilag a püspök enge-
délye (II. függ. 50. §.), államilag az országos kor-
mányszék engedélye levén kikérendő (I. függ. 20., 
polg. törvénykönyv 76. §.). 

7) H o l t n a k - t a r t á s . Lásd ide a polg. tör-
vénykönyv 24., 112—114., 277., 278., a polg. t.-k. 
függelékének 25. számát; az 1856. oct. 8-iki törvé-
nyek I. függ. 22—27.; a II. függ. 2 4 6 - 2 5 0 . §§-ait. 
Elhagyva e §§-ból a törvénykezésre tartozókat, a 
tiltó és gátló akadály tárgyát itt az képezi, hogy 
azért, mert valamelly távollevő, vagy hiányolt há-
zastárs p r i v a t i m , bár alaposan, holtnak tartatik, 
a másik félnek még újra házasságra lépnie nem sza-
bad. Mert a ki házas volt, mindaddig, míg a házas-
sági kötelék feloldásának megtörténte j o g i 1 a g nem 
bizonyos, újra nem házasodhatik. Annak bebizonyí-
tása, hogy valamelly házastárs, távolléte, vagy hi-
ányzása folytán, holtnak , következőleg házassága a 
halál által feloldottnak tekintethetik-e jogilag: a bí-
rósági holtnak-nyilvánitás által pótoltatik. Mindad-
dig tehát, mig a holtnak-tartást h o l t n a k - n y i l -
v á n i t á s nem váltja fel, isméti házasságra lépni 
mind egyházilag, mind államilag tiltatik. 

8 )Az é r v é n y t e l e n s é g v é g i t é l e t e e l ő t -
t i h á z a s s á g k ö t é s . Ha mindjárt a kötött házas-
ság valamelly bontó akadály alapján semmis volna 
is : mindazáltal, mig az érvénytelenség iránt birói 
végitélet nem hozatott, az uj szövetség mindig fö-
löttébb tilos. A végitélet megtörténte előtt tehát egyik 
félnek sem szabad újra házasságra lépnie (II. függ. 
199. §.). Ugyané szellemben rendelkeznek az I. függ. 
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46., és 68.§§-ai; csakhogy ezek annyiban, a mennyi-
ben olly eset forogna főn, melly szerint a felek mint 
nem-katholikus keresztények léptek házasságra, azu-
tán pedig az egyik kath. vallású lett. 

Ezekkel a mind államilag, mind egyházilag, 
vagy külön felállított akadályok egyenkinti lajstro-
mozását a szerint befejezvén, a mint az akadály 
tárgya fölött egyik, vagy másik, vagy mindkét ha-
talom törvényhozóskodott : a különbség, melly a 
két hatalom törvényhozása közt létezik, könnyen 
észrevehető ; de könnyen meg is magyarázható : ha 
fontolóra veszszük, hogy a nem-bontó akadályok 
tárgyában mindegyik hatalom saját czéljait, körét, 
jellegét tartja főleg szem előtt, és azok szerint in-
tézkedik , a nélkül, hogy egyik, vagy másik részről 
az önállóság, függetlenség feláldoztatnék. Ugyan-
ezen akadályoknak, a tárgyakra fektetett iskolai 
felosztás szerinti kimutatása okozza, hogy több §. 
akadálya elvesztette azon önálló fölemlitést, melly-
ben az I. függ., vagy polg. codexben részesülnek; 
különösen kiemeljük, hogy az I. függ. 9. §. akadá-
lyai (rossz erkölcs, ragadó nyavalya stb.), jóllehet 
kiválóan állami részről felállitvák, még sem a kivá-
lóan államilag fölállítottak, hanem a vegyesek közé 
kerültek fölemlitésre : azért, mert tárgyuknál fogva 
nem közakadályok, hanem ollyanok levén, mellye-
ket akadályokul tekinteni, vagy nem tekinteni, a 
házasság keletkezése fölötti érdekeltektől függ , — 
mintegy alárendelvék, a ,szülői be-nem-egyezés, és 
az osztrák törvényekben kijelöltek be-nem-egyezé-
se a házasságba' czimü akadálynak. V i l á g o s i . 

Mi volna a Religionak igaz i magyar neve? 
A R e l i g i o deák és pogány világból maradt 

szó; tehát eredeti jelentését és értelmét a pogány 
vallásból kell fejtegetni, hogy alkalmas magyar szó 
kerekedjék belőle. 

Egykor a pogány világ jobbára napimádó volt, 
vagyis az égen járó napban lakni vélt istenséget, ki 
szakadatlan viaskodásban áll a setétséggel, mit min-
denha legyőz, igyekezett követni. Valamint a nap 
legyőzi a setétséget, akkép kellendett a napimádó-
nak is rendetlen indulatain győzködni ; ebben őt kö-
vetni, s utánozni. „Proinde hoc primum considerate, 
quod Piatone auctore, Deus se in medio, exemplar 
omnium bonorum cum proposuisset, humanam virtu-
tem, qua homo similis Dei aliquo modo saltern red-
ditur, parandam concessit his, qui Deum sequi pos-

sunt"; mond P l u t a r c h , de sera Numinis Vindicta. 
Azaz : ,Tehát mindenek előtt figyelembe veendő, 
hogyPlato szerint Isten (az égen járó napisten; mert 
az örök Valóságot látni nem lehet,) minden jóra pé l -
d á u l szolgál azoknak, a kik őt követhetik; hogy a 
jó erkölcsök tiszta örömében, mellyek az embert va-
lamikép az Istenhez hasonlóvá teszik, részesülhes-
senek.' S ekkép folytatja beszédét: „Idem ille Plato, 
visum in nobis a natura fuisse accensum ait, ut spe-
ctandis, admirandisque coelestium corporum moti-
bus, anima nostra amplecti condocefacta Deorum et 
ordinem, odium conciperet incompositorum et va-
gorum motuum, temeritatemque, et casui fidentem 
levitatem fugeret, tanquam omnis vitii et erroris ori-
ginem. Non est enim maior alius fructus , quem ex 
Deo possit capere homo, quam, quod imitatione 
pulchrorum et bonorum, quae divinae naturae in-
sunt, virtute potitur." Vagyis : ,Ugyanazon Plato 
mondja, miszerint a végett adott nekünk az anya-
természet szemeket, hogy azokat a magas egekre 
függesztvén, az égi testek rendes járásából tanuljuk 
szilaj indulatinkat fékezni, rendetlen kitöréseit gyű-
lölni , mellyek gondatlan könnyelműségből szoktak 
eredni. Ez az istenek követésének gyümölcse, hogy 
a mi jót és szépet látunk bennök, azt saját erköl-
csünkké tegyük.' 

Több régi pogány irón kivül, Cicero is a na-
pot , a világrendszer föntartóját nevezi a tökéletes 
élet p é l d á j á n a k . Igy de Senectute (edit. Lugdun. 
1590.): „Nam, dum sumus in his inclusi compagi-
bus corporis, munere quodam necessitatis et gravi 
opere perfungimur. Est enim animus coelestis, ex 
altissimo domicilio depressus, et quasi demersus in 
terram, locum divinae naturae aeternitatique con-
trarium. Sed credo, Deos immortales sparsisse ani-
mos in corpora humana, ut essent, qui terras tue-
rentur, quique coelestium ordinem contemplantes, 
imitarentur cum vitae modo, atque constantia." Az-
az: ,Mig e gyarló testbe zárva élnek az egekből le-
szállott lelkek, egyre gyötrődnek ; mivel isteni ter-
mészetűk- és halhatatlanságukkal ellenkező sorsra 
jutottak. De hiszem, azért szállítják a halhatatlan 
istenek emberi testekbe a lelkeket, hogy e földet 
miveljék, és szemeiket az égre emelvén, éltökben 
állhatatosan kövessék az ott észrevett szép rendet.' 
Igazolja e közönséges tant Sallustius philosophus is 
(,de diis et mundo.' c. 25.) ; midőn többek közt igy 
ir : „Numen enim ipsum nullius indiget ; cultus vero 
atque honores, nostri commodi tantum gratia defe-
runtur: et, cum Providentia deorum quaqua versum 
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sit diffusa, habitudine solum, ut recipi possit, opus 
est. Habitudo vero omnis imitatione et similitudine 
comparatur. Ex his omnibus, nihil ultra diis accedit: 
quid enim Deo accedere potest ? Sed nobis cum illis 
coniunctio sequitur." Azaz : ,Mert az Istenség ránk 
nem szorult, midőn őt imádjuk és tiszteljük, ezt sa-
já t érdekünkben teszszük: s mivel az istenek a világ 
gondviselői, azért, hogy mindegyikének gondvise-
lésében részesüljünk, hozzájok kell magunkat alkal-
maztatnunk követés- és hasonlatossággal (jámbor 
élettel). Az istenek ugyan ezek nélkül nem szűköl-
ködnek; mit is adhatna ember az isteneknek? De 
( r e l i g i o által) egyesül velők; ez k ö t i őket az em-
berekkel egybe.' (Vége köv.) 

Közlemények Dalmatiából. 
III. 

Hogy közleményeim czimének lehetőleg megfelelhessek, 
kérlek t. olvasó ! kövess , ha csak gondolatidban is , Dalmatia 
többi városaiba : előlegesen is biztosithatlak róla, hogy ott is, 
ámbátor elszórtan, hazánk történetének egyes gyöngyeire fo-
gunk akadni. Szemünk előtt tartván a keresztény ember ke-
délyére olly gyöngéden ható zsoltár szavait : ,Nisi Dominus 
custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit earn', via-
ticum gyanánt Isten oltalmát kikérvén magamnak, mult évi 
április közepe táján Zárából Cattaro felé indultam, ,Istria' 
ncvü gőzösön. Azt ugyan nem mondhatnám, hogy ,sine pera 
et baculo'; hisz az ezredi kápolna is velem volt : mert katona 
hiveimet olly helyeken is részesítendő valék a húsvéti szent 
gyónásban, hol oltár nem találtatik. Pénzem is volt: mert hi-
szen a császári seregnél a tábori lelkészekről atyailag van 
gondoskodva. S az elkésett utas kényelmetlenségeiben része-
sülni nem akarván, még az indulási nap előtti estvén a gő-
zösre szálltam. Annyi bizonyos , hogy ott az ember a szokat-
lan ágy miatt, első éjjel keveset alhatik. Félálmomból szép, 
de nem egészen baj nélküli reggelre ébredtem : ugyanis 
Istriánk az éjszakkeleti, Bora nevü szél következtében hatal-
masan kezdett lejteni. A rendes tengeri reggelit, a fekete ká-
vét is bevettük : de az utasok kedélye a netalán beállandó ten-
geri betegségtől tartván, csak nem akart jobbra változni. Igy 
tehát nem a legjobb hangulatban, Sebenico felé haladtunk. A 
tájék e helyütt szomorú, és kopár : kő kövön áll felhalmozva; 
és zöld f á t , az azt kereső szem csak gyéren láthat. A kevés 
házakból álló kisded falvak , Dalmatia szegénységi typusával 
bélyegezvék. A St.-Nicolo erődvény melletti szoroson átha-
ladván , a meredek parton lerakott Sebenico városa, kőhalmaz 
gyanánt látszik : de ollyan az valóságában is. Körmöczbánya ! 
hazám hegyes tájékainak leghegyesbike ! te Sebenicoval ösz-
szehasonlitva Debreczen vagy ; mellynek áldott sikjain a nagy 
Hortobágy terül el. i 

Franz Petter munkájában olvastam , hogy Sebenico fa-
lait, Kálmán királyunk Ordelaf Falierit legyőzvén, 1116-ban 
rontatta le ; s hogy a Pliszivicza hegy alatti, ugy nevezett kö-
reniczi mezőn, a törökök ellen harczolván, esett volna el a 

hírneves Beriszló P é t e r , veszprémi püspök (Franz Petter. II . 
Köt. 25. 1.). Jelenleg evároskának 7000 lakosa van; nagyobb 
része katholikus. A vérontás nélküli áldozat 23 templomban 
mutattatik be. Keletről Sebenicot három várda keríti : a ro-
mokban heverő Degenfeld, vagy máskép Forte barone , a S.-
Anna , s a S.-Gríovanni-féle. Ezt azért említem, mert a ki Se-
benicot egyszer látta, e várdák nélkül azt alig képzelheti. Pap 
létemre e városban mindenek előtt a székes-egyházat látoga-
tám meg ; mellyet szeretve tisztelt egykori tanárom, ft. Ko-
hauth , most mindszenti plébános, Greographiájában mint Dal-
matia remekét ecsetel. Hajdani szépsége még most is kive-
hető. Mult évben kívül és belül épülő-félben volt : a temérdek 
épitési készletek , mellyekkel akkoriban el volt halmozva, sej-
dittették az emberrel, hogy régi szépségét vissza is nyerendi : 
de mikor? Ujitása nagyon lassan halad. Ea bent a templom-
ban csak három dolgozóra akadtam : mi ugyan csekély ténye-
ző a mü terjedelmét tekintve. Hossza e templomnak 121', szé-
lessége 46', a kupola magassága 102 láb. Egykori épitő-mes-
tere Matthaeus Dalmaticus vala. Mondják, a városnak nyolcz-
van ezer aranyába került. E templom falait Tintoretto, s Pal-
ma müvei ékesítik. Kálmán, a magyar király Sebenicóban 
1105-ben időzvén, sz. Mihály templomában szent misét 
hallgatott. 

És most Sebenico Isten veled ! Mi délután egy órakor 
Spalato felé indultunk. A vidék itt is szegény: nemfácska,de 
még bokor sem látszik egész környékén. Az, mi a meszes 
szikláknak némi sárga-zöldes szint kölcsönöz, nem más száraz 
mohnál, melly a kövek halmain busán teng. Nem sokára a ,Pun-
ta della planca' veszedelmes csúcsánál is veszedelem nélkül 
áthaladtunk. E helyről Velebics ősz feje már nem látható; 
de azért kárpótlásul Trau felé, a dinari hegységek tűnnek elő. 
A Planca fölötti kődombokon juhok legeltek : ugyan mit rág-
csálhattak ott e szegény párák ? hisz füvet , legelőt, még táv-
cső segítségével sem láthattam. De a jó Isten ruganyos ter-
mészetüeknek alkotá ez állatkákat : ők ugyanis a mohok közt 
lappangó egyes fűszálak után kapaszkodnak, és koronkint ten-
geri vizet is isznak ; mit szemeimmel láttam. Ipolykeszi legé-
nyemet e hitvány tá j látására megkérdezvén, hogy volna-e 
kedve e helyütt letelepedni : ő egykedvüleg válaszolá, hogy: 
,Bizony nem, ha mindjárt bírónak választanák is.' 

Estefelé szerencsés valék láthatni Trau városát és vi-
dékét : mondom, szerencsés ; mert e tájon is a régi jó idők óta 
véreink számos tetemei porladoznak, várván a feltámadás 
nagy napját. Legelső kiváltságait e város Kálmán királyunk-
tól birja. Későbbi időkben majd Görögországhoz, majd Ve-
lenczéhez tartozott ; 1420-ban junius 22-én a velenczeiektől 
bevétetvén, a magyar helyőrség kénytelen vala e várost el-
hagyni III. Béla királyunk a traui székesegyházat saját 
köpenyével ajándékoztatá meg ; mellynek egy részecskéje az 
erre utazó idegennek , még mai nap is örömmel mutogattatik. 
Npgyobb részén azonban tul adott a város, már régenten ; az-
az : eladta egy közinség alkalmával a ) ; mi mutatja, milly ér-
tékes lehetett e magyar ereklye. 

Még az nap este Spalatoban voltunk. Ur Isten ! ki ne 
gondolna, e várost látván , a régi időkre, s a kereszténység 
első korszakára. Erre kelhetett, erre járhatott sz. Pál apostol 

*) Ida Düringsfeld, II. Köt. 217.1. - Ugyanott. II. Köt. 5. 1-
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sz. tanítványa Titus; Istennek szent evangéliumát e tájon hir-
detvén. Salona már akkoriban hirneves város lehetett : de most 
a vándor, utmutató nélkül alig akadhat e hajdan hatalmas vá-
ros leomlott falaira. Spalato mostanában 10,000 lakost, és 14 
csinos templomot számlál. Ha az ember Spalatóhoz még csak 
közeledik , annak egyes részeit már messziről nagyon tisztán 
kiveheti: tudnillik az Ó-, uj-, és külvárost. Az ó-város Diocle-
tian roppant palotájának terén épült : hossza 270, szélessége 
250 lépés. Legrégibb épület, mellyet életemben láttam, a spa-
latoi székes-egyház. Diocletian idejében Dianának vala szen-
telve : alapfalai, karcsú porphyr oszlopai, gyönyörű faragvá-
nyai , mind pogány korból valók. Egészben véve alakja csak 
annyiban változott, hogy azóta oldalfalai kitörettek, és kereszt-
alakban oltárok építtettek hozzá : ugy hogy jelenleg e dicső 
székes-egyháznak bazilika-idoma van. Spalato védnöke sz. 
Doimus ; ki régi hagyomány szerint sz. Pétertől 65-ben mint 
Dalmatia püspöke , Salonába küldetett , és Trajan alatt vér-
tanúi halállal mult ki. Sz. ereklyéi 1770-ben e város székes-
egyházába tétettek le. E hagyományról tanúskodik a követ-
kező felirat, melly a megnevezett szentnek oltárán mai nap 
is olvasható : 

S. Doimus M. 
P M U S Salon. Pont. 

Aptorum PNPIS 
Discipulus 
Hic jacet. 

Pro lege Dei 
Certavit usque 

ad mortem. 
Dedit iIli Dominus 

Haereditatem 
gentis suae. 

A székes egyház átellenébeni dombon, hajdanában Ae-
sculap temploma állott. Az evangelium diadalmai után hatha-
tósb és csalhatlanul működő uj-szövetségi Aesculáppá alakít-
tattak át e korhadt, pogány csarnokok. Ugyanis Aesculap 
templomának helyén jelenleg a keresztelő kut sz. kápolnája 
emelkedik : annak szentelve, ki a Jordán partjain , a messiási 
előfutár minőségében hangoztatta szavait, a bűnbánat ke-
resztségét hirdetvén. A hetedik században a salonai megye 
számára püspöknek Joannes de Ravenna küldetett ismét Ro-
mából; kinek neve az akkori okmányokon is előfordul. Salo-
na lerontása után , a püspöki szék Spalatóba tétetett át ; ké-
sőbb érsekségre emeltetvén, 24 alárendelt püspökséggel, ha-
tára a Dunáig és Epirusig terjedt. Utolsó érseke Lelio Cipi-
co, martius hó 4-én 1807-ben halt meg. 

A spalatoi sz.-ferencziek zárdája régi időből való : 
mondják , hogy azt még assisi sz. Ferencz alapitotta, midőn 
syriai útjában Anconából ellenkező szelek által Dalmatiába 
hajtatott. Az Arneri-apáczák zárdájából császári kórház lett. 
Ezt illetőleg említésre méltónak találom Franz Petter után 
(II. Köt. 63. 1.), hogy midőn itt 1828-ban egy kémény építé-
sével foglalkoztak, a fedélzet egyik sarokjában 25 kisded 
csontvázára akadtak. Minthogy e zárdába csak nemes kis-
asszonyok vétettek föl, ez esemény különféle magyarázatok-
nak szolgált anyagul : hanem az e czélra kinevezett vegyes 
választmánynak sikerült a rágalmazók kétségeit eloszlatni^ 
s egyszersmind be is bizonyítani, hogy a kérdéses hullák 

1784-ben a döghalál időszakából valók; midőn a nemes csalá-
dok szülötteiket szenteletlen földbe temettetni nem akarván, 
azokat e falak közé hozták. 

Ha az ember már Spalatóban van, kár volna ki nem 
rándulni Salonába : hiszen csak egy órányi távolságra fekszik 
attól. Liburnia régi nagyságának hitelt érdemlő kortanui, 
Salona romjai. Az ugy nevezett Castelli fölötti lapályon, a 
mennyire csak elláthat emberi szem, csupa ledőlt falakat, 
meghasadt barna oszlopokat, töredezett márványlapokat, ki-
hullt mozaikot, szóval enyészetet szemlél. Engem leginkább 
a sírboltok érdekeltek , és a romokban heverő templom : melly-
nek azonban egyes részei most is tisztán kivehetők. E temp-
lom közepe táján mozaikban szépen olvashatni: „Anima mea 
ad te Deus." Tisztelt olvasó, elhiheted, hogy ez öt szó, az e 
helyeken megfordult idegenre, a legjelesebb predikácziónál 
is jobban hat. Hol is keresheti lelkünk ohajtott boldogságát, 
ha nem az Istennél ? E világ minden gyönyörűségei csak ide-
iglenesek : miről e helyütt kiváltképen meggyőződhetni ; mert 
ha a mozaikról, hol az arany szavak tündöklenek : , Anima mea 
ad te Deus,' szemeidet fölemelted , romoknál, porladozásnál, 
enyészetnél egyebet nem láthatsz. E szomoritó kép önkényte-
lenül azt súgja füledbe, hogy bizony ,vanitas vanitatum, et 
omnia vana' ; s hogy mindenkor igaz marad : ,Anima mea ad 
te Deus.' 

Hálásan emlékezik meg a történelem Salona azon hős 
asszonyairól, kik e várost férjeik oldalánál, Octavius ellen 
hősileg védték. Ők ugyan elporlottak már régen : de hazájok 
irányában kivivott erényök , az enyészet karjaiból kiragadta-
tott ; tündöklik az mai nap is a népek nagy könyvében. Franz 
Petter szerint e várost az avarok 641 , vagy 639 körül pusz-
tították el : lakosai Diocletian palotájába menekültek ; alapii-
ván ott egy várost , mellynek neve mai nap is Spalato. Salo-
náról és Spalatóról legyen elegendő ennyi : hisz utunk még 
nagyon hosszú, s pihenni is kell. 

—« « Oi<l'J>I>!I>ft p » »— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vácz , julius 18-án. Minél érzékenyebben s fájóbban 

sajgott kebelünk, szeretve tisztelt Á g o s t o n , Krisztusban 
atyánk és főpásztorunk elvesztésén : annál édesebb örömár-
ban úszott az folyó hó 16-án, délutáni 3 órakor; midőn olly 
boldogoknak érezhetők magunkat, majd négy havi epedő 
vágy után , a fölséges nyári nap tüzsugárait mélt. és ft. P e i t-
1 e r Antal-József ur gazdagon aranyos tiaráján játszva, s 
kedves, minden jó szivet megnyerő személyét magasztos fény-
árral körülözönölve szemlélhetni : ki, az imádandó gondviselés 
által tágas egyházmegyénk terhes kormányára kegyesen rendel-
ve, egy u j gyémántkővel diszesitetteVácz főpásztorainak,a nagy 
s örökemlékü férfiakban különben is ékes lánczolatát. Ugyanis 
az emiitett örömnap fön kitett órájában, a város összes ha-
rangjainak ünnepiesen komoly zúgása, és a püspöki lak előtt 
felállított taraczkok dörgései közt megérkezett a főtemplom-
ból indult, s a megyei papság jelentékeny számát magában 
foglalt egyházi menet; melly ő méltóságát házi kápolnájából, 
teljes főpapi diszöltözetben, a lépcsőkön két oldalt szép rend-
ben fölállított, s tiszta fehérbe öltözött iskolás leánykák ártat-
lan szívből eredt hosannái közt, az általuk szórt illatdus vi-
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rágok szőnyegén, a vidéki nagys. és ft. papság, valamint a 
katonai s polgári, es. kir. s városi hivatalnokok fényes kísére-
tében , saját házi udvarán keresztül, a tiszteletére készített 
zöld lombos zászlócskák örömlobogása közt, jegyesének föl-
szentelt kebelébe vezette : hova a benső áhítat kitűnő nyilvá-
nulásaival osztott szent áldások közt elérve, helybeli nagy-
prépost, nagys. és ft. G r á s p á r i k Kazimir ur tisztelettelje-
sen átnyujtá neki a szentelt vizet, és őt szokott egyházi füs-
töléssel fogadta. Ez után a ,Te Deum laudamus' hálaadó hy-
mnus előéneklésére nyíltak meg föntisztelt nagyprépost ur aj-
kai : mit az egyházi menet benső érzést jelentő buzgalom- és 
lelkesedéssel követett. A főoltárnál, a sz. ének végeztével, a 
rendes ima, majd ezután a ,Mennyországnak királynéja' is-
meretes antiphona hangoztatott; és ezzel mindnyájan azon lélek-
emelő rendben, mellybenjöttünk,a püspöklakba visszavonultunk. 
Érzékenyen hatott mindenki szivére a váratlan , s annál ked-
vesebb jelenet, melly e perczekben, az emiitett lépcsőkön 
két sorban tisztelgő tanuló leánykák részéről közfigyelmünket 
vonta magára. Midőn tudnillik a kedves főpap udvari kápol-
nájába igyekeznék, előlépvén egy a kisded fehér seregből, 
érzésteljes szavakkal iidvözlé társnői nevében az ujdon érke-
zett kegyes a tyát , s egy Ízletesen kivarrott oltárvánkost ada 
neki á t , mint gyermeki szivök irántai tisztelete- és szereteté-
nek szóló zálogát ; mit a mélt. püspök ur kegyes szavaival 
megköszönni, s őket jövő egyházi kormánya alatt valódi atyai 
figyelme- és szeretetéről biztosítani méltóztatott. Erre egy-
házi főpapi diszöltönyét letévén, következett a ft. megyei 
papság, és váczi mindkét rendbeli hivatalnokok főbb szemé-
lyekbeni bemutatása és üdvözlő tisztelgése ; mit ő méltósága 
ismeretes atyai szelidsége , fesztelen leereszkedése s minden-
kit egészen lekötelező nyájassága által élvezetessé s örökké 
emlékezetessé tett. — Mindez azonban csak gyenge előize volt 
az eléggé le sem irható örömélvezet-, s őszinte kedvhullám-
zásnak , mellyet a következő nagy nap, vagyis f. hó 17-ke 
nem csak nekünk váczmegyeieknek, de szives körünkben 
mindazoknak legdusabban nyújtot t , kiket mélt. főpásztorunk 
mindenhol áldásos emlékezet- és ragaszkodásban élő magas 
személye , különböző , még távolabbi egyházmegyékből is, je-
les egyéniségek diszes koszorújában, e fényes örömünne-
pélyre, püspöki székvárosunk falai közé hivott. A püspök-
szék-foglalási ünnepély reggeli 9 órakor vette kezdetét : mi-
korra már a pesti, különösen ez alkalomra kibérlett gőzös is 
szerencsésen megérkezett ; a pest-budai szintolly számos, 
mint kitűnően nemes vendégek ékes füzérét szállítva ki ke-
beléből, a kiváncsi várakozók tarka seregétől ünnepiesen zsi-
bongó Dunapartra. A székébe iktatandó főpásztor diszegyházi 
menettel kisértetett ismét urlakából a már zsúfolásig telt 
szép bazilikába. (Vége köv.) 

V á c z , juliushó 19-én. Méltóságos P e i 11 e r Antal-Jó-
zsef vácz-egyházmegyei püspök ur magasztos hivatásának 
czéljai közé a szenvedő emberiség sorsának enyhitését is ki-
tűzvén , az itteni siketnéma-intézet alaptőkéjének szaporítá-
sául 200 forintot uj pénzben az intézeti igazgatóságnak kézbe-
sittetni méltóztatott : melly kegyes adományért a magas ada-
kozónak legforróbb hálás köszönet nyilvánittatik 

az i n t é z e t i i g a z g a t ó s á g á l t a l . 
Bécs , jul. 10-én. A ,Wiener Kirchenzeitung'szerkesz-

tőjének (Brunner) pöre a ,Presse' tulajdonosával (Zang) e na-

pokban érte végét. Actái asztalomon vannak ; s már most az e 
lapban is (Rel. I. félév. 19. 1.) fölemiitett pör egész folyama-
táról tudósíthatom t. szerkesztő urat. Brunner ur évek óta 
ugy találván, hogy a ,Presse' nem csak a közerkölcsiséget, de 
különösen a kath. egyházat is sérté papjaiban és intézményei-
ben, mint egy ,egyházi lap' szerkesztője, hivatva érezte ma-
gát , e rossz irány ellen sikra szállni. Fölszólalásai azonban 
többször figyelembe sem vétetvén a ,Presse' által, e fitymáló 
hallgatagság végre erősebb hangra ingerelte a ,W. K.-Z.' szer-
kesztőségét ; s mult évi oct. 27-iki számában akkép fejezte ki 
magát , hogy : „A kiben csak egy szikra becsületérzés van, 
nem hagyhat illy vádakat magán" ; hogy „gonoszabb dolgokat 
még egy lapnak sem hánytak föl, mióta időszaki sajtó létezik"; 
de hogy ,,a P. eltűri mindezt. . . . ő készségesen és hallgatva 
türi ; hogy továbbra is élhessen hajlamának " Azért, mivel : 
„ez azon urak kenyérkeresete, kik a becstelenség- és hazug-
ságban találják legdúsabb élelmi forrásukat." Zang ur e kité-
telekért bevádolta a W.K.Z. szerkesztőjét; ki ugyan nem maga 
irta a vád alatt levő helyet, de annak szerzőjét megnevezni 
nem akarván, magára vállalta a felelősséget. Az előleges vizs-
gálatoknál fölszóllittattak a perelő felek, hogy egyezkedjenek : 
de ebből mi sem lehetett ; mert Brunner urnák egy Zang ur 
által fogalmazott bűnbánó , s a P. szerkesztőségét magasztaló 
iratot kellett volna aláírnia. A vizsgálatok befejeztetvén, mar-
tius 31-én volt a végtárgyalás ; mellyen mindkét fél szemé-
lyesen megjelent. Az ügyvédek előadásain kivül Brunner ur 
is tartott beszédet, mellyből hely szűke miatt csak kivonatos 
közleményt adok. „Mi engem illet , mondá a vádolt , eddig 
soha sem voltam sajtópörbe bonyolódva; nem is inditottam 
illyet senki ellen : ámbátor sokszor kellett volna ; még Zang 
ur ellen sem ! Sajnálnám, ha becsületem oily gyarló volna, 
hogy szükségesnek találnám annak sajtópör által szerezni 
tiszteletet.. . . Hogy százszoros meggyaláztatás után is hall-
gattam , az bizonyára nem azon urak iránti tiszteletből történt, 
kik élezés tehetségeikkel rajtam tőnek első kísérletet. Épen e 
napokban volt két éve, hogy Wiseman bibornok Grlocesterben 
a törvényszék előtt állt, 1000 font sterling elsikkasztása felől 
vádoltatván. Egy okos ember sem hitte a vád alaposságát : a 
bibornok azonban a törvényszék elé állt ; mert az nem szé-
gyen. . . . A romai congregatiók azt rendelék, hogy minden 
kérdést ugy kell alakítani (formaliren), miszerint positiv, 
vagy negativ válasz, ,igen', vagy ,nem' illjék rajok. Szabad-
jon e modort itt is alkalmazni. 1) Becsületesság-e a társa-
dalmi államélet alapját, a házasságot gyalázni, és az érzéki 
kéjt a ,jövő házasságának' proclamálni ? Igen, vagy nem ? (E 
kérdés minden pont után következik.) 2) Becsületesség-e egy 
leány elcsábittatását az atyai házban elvileg jóváhagyni, s a 
bukás pillanatát ,háromszor szent'-nek mondani ? 5) Becsüle-
tesség-e egy egyetemi igazgató (Dr. Schroff Demj én) szellem-
és értelemdus beszédét, melly a materialismus gonosz követ-
kezményeiről szólt, kigunyolás által hatásától megfosztani ? 
9) Becsületesség-e a kath. egyház hátrányára, egész sor ha-
zug statistikai adatokat közölni, s a legbiztosabb alapokon 
nyugvó czáfolatot a kath. egyház elleni tendentiából föl nem 
venni? 11) Becsületesség-e az Üdvözítőnek ama szavait, mely-
lyekben a bűnbocsánat föltételeiről szóló tan rejlik, hamvazó 
szerdán istenkáromló gunynyal a farsang-, és annak kicsapon-
gásaira alkalmazni következő paródiában : (a farsang) ,sokat 
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vétkezett, az igaz ; de sokat is szeretett ; és azért sok bocsát-
tatik meg neki. Szerette a bort , az asszonyokat, zenét stb. ?' 
(Vége köv.) 

Paris , jul. 15-én. Havreból Grodefroi hajón több mis-
sionarius indulván legközelebb különféle keleti tartományokba 
ú t ra , Biet Sándor különösen akkép emlittetik, mint kinek 
rendeltetési helye Tibet. 0 fivére azon Biet Józsefnek, ki há-
rom év előtt Mandsuriába küldetett: de nem juthatott odáig ; 
mivel a hajó , mellyen utazott, tengeri rablók kezébe került, 
kik a buzgó téritőt megkötözött kezek- és lábakkal tengerbe 
vetették. Tibet megtéritési müvén már sokan, és régóta dol-
goztak. India felől Krick abbé alatt hiában igyekeztek a mis-
sionariusok behatni; s midőn ezt Bengal részéről kisérték meg, 
valamint Krick, ugy Boury áldozárnak is életébe került. A 
michmik, egy himalaya-hegységi vad nép által megölettek. 
Az utolsó kísérlet végre Chinán á t , Sutcbuen tartományból 
történt; s ide szándékozik Biet ur is. 

— Aixből jul. 11-én irják : Hétfőn estve érkezett az éj-
jeli vasúti vonallal ide L a c o r d a i r e atya, mintegy har-
minczra menő domonkosival. A szerzetesek négy kocsin azon-
nal tovább utaztak Saint-Maximin felé ; hol kedden reggel a 
rendjekhez tartozott egykori kolostort ujolag birtokukba vet-
ték , és megújították. A növendékek számára tanintézet állít-
tatott föl benne ; két szerzetes pedig a saint-baumei remete-
séget fogja ellátni. Lacordaire atya szerdán ismét visszajött, 
és vasúton tovább utazott. 

— A Nimesben megjelenő ,Revue catholique du Lan-
guedoc' sajátságos módját említi a templomi hallgatóság sza-
porításának. Egyik ottani templomban tudnillik mindenkinek, 
ki a (felekezeti) predikáczióra megjelenik, pénzbeli jutalmat ad-
nak. Az ezen nevezetességet följegyző egyénnek is, a helyett, 
hogyő fizetett volna a templomi székért, neki nyomtak észre-
vételenül markába 50 cent.-et. 

— A genfi ,Annales catholiques'-ben közöltetik a neuf-
châteli tanácsnak azon határozata, mellynél fogva a Pourtalès-
kórodában negyven év óta jótékonyan működő apáczák eltá-
volittatása rendeltetik. A kath. lakosság, mellyet e hálátlanság 
nagy mértékben bánt, daczára csekély száma- s még kisebb 
tehetségének, a módokról gondolkodik , miszerint egy kath. 
kórházat alapithasson, mellyet a kiűzött apáczák fognak ve-
zetni , abba vallás- és nemzetiségrei különbség nélkül minden 
beteget fö'lveendők. Ez fog a legnemesebb bosszú lenni. 

Itonstantinápoly-ból több olly esetről irnak a L' 
Univers'-nek, mellyek a görögöknek még mindig hajthatatlan 
indulatossága felől tanúskodnak a kath. egyház irányában , s 
azon türelmetlenséget bizonyitják, mellynél fogva a kath. hitre 
térést még a törököknél is inkább gátolni törekesznek. Azon-
ban a békésebb szellemre mutató jelek sem hiányoznak : mely-
lyek közé az ez évi urnapi sz. menet alkalmával kitüntetett pél-
dás magukviselete is méltán sorozandó. „Az urnapi ajtatosság 
Konstantinápolyban az idén is szintolly szabadság-, és még az 
eddiginél is nagyobb pompával tartatott meg, mint a korábbi 
években. A ker. és kath. városnegyedekben a sz. menetek il-
lető templomaikból kiindulva, a szomszéd utczákon, temér-
dek nép szemlélete mellett vonultak végig , melly mindenütt 

a tisztelet és csudálkozás jeleit adta. Második izben történt 
ez úttal, hogy a görög templomban, melly a galatai franczia 
missionariusoké mellett van , a harangok meghúzattak a sz. 
járdalat üdvözlésére, mellyet mons. Brunoni vezetett. Ez né-
mileg hálás elismeréseül tekintendő ama concessionak, mellyet 
Francziaország a keleti háború végével, az ottani kereszté-
nyek számára" (kiknek ez ideig harangozniok szabad nem 
volt, még ha görögök voltak is,) „kivivott. De különösen a be-
beki franczia collegium az , mellynek irányában a török kor-
mány türelmét, a nép pedig az ünnep iránti részvétét (melly 
a nép nyelvén itt ,Rózsák íinnepé'-nek neveztetik,) szereti ki-
tüntetni. A hadügyi minister, Riza pasa ő excellentiája a csá-
szári Őrsereg egyik ezredének zenekarát, és több csapatjait 
engedte a missionariusok rendelkezésére által. Tudvalevőleg 
e katonák mind mozlimek ; és szép látni , mint vesznek részt 
ők is, de a temérdek görög, és más nem-kath. vallású nép is 
ezen egészen kath. ünnepély örömében. A zenekar hangoztatá 
mindig az áldásadási jel t , melly diadalmasan adatott a város 
utczáin felállított számos, és diszes oltároknál. Az ajtatosság 
végével a collegium növendékei étteremöket átengedték az 
Oltári-szentség e tiszteletőrségének, melly az évenkinti kis 
megvendégeltetést jó szivvel szokta venni." 

— A ,Presse d'Orient'-ban jul. 6-ról egyuj kath. temp-
lom alapkövének ünnepélyes letevése felől olvashatni Kadikoi-
ban; mellyen a konstantinápolyi apostoli helynökön, mons. Bru-
nonin kívül, mons. Hassoun kath. örmény érsek, gr. Lalle-
mand, Fraucziaország ügyvivője, s az egész követségi sze-
mélyzet jelen volt. 

l e w y o r k i , jun. 28-án kelt tudósitások szerint a szö-
vetséges államok, és benszülött indiánok közt több év óta pusz-
titott háború szerencsés befejezéséhez közelit. A békének léte-
sitője , irják a ,Leipz. Zeit.'-nak , egy, minden tekintetben ne-
vezetes férfi, egy flandriai származású jezuita , P. Smet ; ki 
sok évek folyta alatt működik, minden dicséretet haladó ki-
tartás- és önfeláldozással a vörösbőrüek közt : kik előtt nagy 
tiszteletben áll. Harney generálissal egyetértésben, ki a sere-
get vezérli, mult őszkor a sziklás hegyek sivatagjai- és szoro-
saiba ment, hova a spokanok , hosszufülűk , és más törzsek 
visszahúzódtak ; és egész télen át köztük maradt, nekik a bé-
két prédikálva. A generalis nem csekély csudálkozására, ma-
jusban egyszerre Fort-Vancouverbe érkezik (nem messze Co-
lumbia folyó beömlésétől,) P. Smet , egy tuczat legvadabb fő-
nökök és liarczosok társaságában ; és e harczedzett emberek, 
kiken a fejérek olly sok sérelmet elkövettek, mint bárányok 
követték szózatát : ők békét kötni jöttek." 

— A milleriták, vagyis a második Advent hivei, Jersey-
államban, Newark városban, Pünkösd ünnepének első napján 
ujolag tiszta fejérbe öltözve jelentek meg; minthogy a világ 
végét ekkorra várták, és tisztán akartak fölmenni az égbe. 
Miután egész estig hiában vártak, nap lemente után azzal 
biztatta közönségét a szónok, hogy a legközelebbi gőzös majd 
kedvezőbb hireket hozand Európából, tudnillik a világ végét 
illetőleg : mire éneket zengve az ez által nyerendő nagy jó 
dicsőségére, szétoszoltak. (Leipz. Z.). 

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

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859". 
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Egyházi szónoklat. 
(Észrevétel a ,Religio' m. félévi 44. sz. közlött hasonló czimü 

czikkre.) 

Azon üdves, és a föld halandóira boldogságot 
árasztó szent foglalkozások közepett, mellyek Urunk 
parancsa folytán az egyház terén fölmerülnek, egyik, 
bizonynyal legfontosabb, az Isten igéjének hirde-
tése, az egyházi szónoklat. E nézet, és tiszta meg-
győződés vezénylé igénytelen tollamat, midőn egy 
részt az egyházi szónoklat érdeke- és magasztossá-
gától áthatva, más részt pedig e nagybecsű lap mult 
félévi 44. sz. történt hivatkozások által feljogosítva, 
a tisztelt értekező nyilatkozatának eszmelánczát ezen-
nel tovább fűzni bátorkodom. A ,Religio' I. félévi 
11. számában az egyházi szónoklatra vonatkozólag 
azt nyilvánitám : ,miszerint csekély nézetem szerint, 
szinte megfelelne a czélnak, ha az egyházi megyék-
ben a székes-egyházi szónoki magasztos pályára 
mindenkor a legdúsabb szónoki tulajdonokkal birók 
szemeltetnének ki; hogy ekkép őket a növendékek 
minden vasár- és ünnepnapokon hallgatván, és azok 
modorát gyakorta szemlélvén, valaha az illetőket 
utánozhassák is.' A tisztelt értekező azt mondja, 
hogy : „ezt elégségesnek semmi esetre, de azért czél-
szerünek tartja." Röviden megjegyezve, én sem tar-
tom elégségesnek; minthogy a példa, a gyakorlat 
az elmélettel (millyet létezni vélek,) karöltve jár. 
„Ars infoecunda est sine usu, et usus temerarius sine 
arte", mond aranyszájú sz. János ; és ha például föl-
téve azt, hogy az ,ars'7 és ,usus' egymástól elkülö-
nüztetnének, ez esetben inkább volnék hajlandó az em-
iitettem sz. atyával tartani: „Si artem usumque dis-
socies , utilior est usus expers artis, quam ars, quae 
sui usum non habet." Kérdi tovább a t. értekező : 
„Hogy utánozzák a látott szónokot? Oh csak azt ne 
akarjuk ! Elegendő okunk van, minden utánozási kí-
sérletet gyanús szemmel nézni ; mert az rendesen 

rosszul üt ki." Nem kell azt gyanús szemmel nézni, 
de nincs is okunk attól gyermekileg tartani, mi, ugy 
szólván,emberi természetünkben rejlik: mert hamá-
sok utánozása annyira veszedelmes volna, ugy bi-
zonynyal az egyházi szónoklat jeles tanárai azt nem 
ajánlanák. A jeles szónokok követése- és utánozásá-
ról egyik veterán pastoralistánk következőleg nyi-
latkozik: „Mások követése által azon jeles tulajdo-
noknak utánozását, és kitűnő hibák kerülését ért-
jük , mellyeket olvasás és hallgatás közben mások 
pásztori oktatásában észreveszünk. Mások követésé-
ben az előmenetelre nézve, mind a hajdani, mind a 
jelen kor tanitói legtöbbet helyeztek ; és méltán : 
minthogy mások követése legrövidebb ut az előbb-
haladásra; ugy hogy másokat követve, a tanítvány 
idővel jeles tanitó lehet. A mit az emberi tettek és 
élet természetes folyamatából legkönnyebben magya-
rázhatni : hiszen majdnem minden tetteink mások 
követésén épülnek ; és a nélkül, hogy észrevennők, 
majdnem mindent másokat követve tanulunk; igy 
tanuljuk a járást és beszélést ; sőt még tagjaink já-
rását, ábrázatunkat, szavunkat, magunk viseletét, 
és ugy tovább majdnem minden tettünket másokhoz 
szoktuk alkalmazni. Honnan természetesen az követ-
kezik : miszerint ha más tárgyakra nézve olly nagy 
erővel bír a követés, nem lesz ez haszon nélkül a 
lelkipásztor oktatására nézve is." (Szilasy, Lelkipász-
torság tudománya. I. Köt. 87. §. 361. lap.) Hogy 
utánozzák a látott szónokot? „Ajeles tanítókat azok-
ban kell követi mik az értelem felvilágosítására 
és meggyőzésére, azután az üdves érzelmek ébresz-
tésére, s az akarat megindítására szolgálnak. Legin-
kább arra kell vigyáznunk : mi világositá és győzé 
meg leginkább elménket ; mi hatott leginkább hall-
gatóink , vagy minmagunk szivére ? És ha netalán 
valami illyesre találunk, gondolóra kell vennünk: 
milly módon terjesztetett az e lő? . . . Nevszerint pe-
dig jó sikerrel követhetni a jelesen dolgozott pász-
tori oktatásnak mind anyagát, mind alakját; sőt 
még a jó tanítónak szavalása, szinte mint tagjárta-
tása és egész bánásmódja figyelmet és követést érde-
mel." (Ugyanott, 362., és 363. lap.) S habár a t. ér-
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tekező állításaként, az utánozás csak a gyengébb te-
hetségek szokása : mégis mindannak daczára Quin-
ctilian is ajánlá azt. Demosthenes szinte szorgalma-
san hallgatta Calistratust, és olly szerencsével kö-
vette, hogy fölül is mulá; Boileau pedig az egyházi 
if jú szónoknak aztjavaslá: hallga tnáBourdaleau-t és 
Cotin-t ; ettől azt tanulandó, hogyan nem kell ; amat-
tól pedig azt, hogyan kell szónokolni. A szolgai, vagy 
gyermeki majmolástól ugyan ovakodnunk kell ; mert 
az helytelen, és a haladást korlátozza: de hogy a je-
les szónokok helyes utánozása és hallgatása az egy-
házi szónoklat egyik hathatós emeltyűje, ki sem fog-
ja tagadni, ki annak horderejét önmagán és másokon 
tapasztalta; s habár ollykor némellyeknél czélt té-
veszt, és hibát ejt (mert ,errando discimus'), de azért 
többek részére nagyszerűen vivja ki a győzelem és 
művészi dicsőség koszorúját. Valljon a tévely és gyar-
lóságok tábora mellyik körben nem ütheti fel sátorát? 
Hol létez e siralom völgyében olly, minden hiba alól 
kiváltságos tanulmányozás, melly legalább is némi-
leg az emberi fogyatkozások porát és typusát ne vi-
selné? E szerint biztosan az igazság- és józan észre 
sem építhetünk ; minthogy amaz az egyéni fogalmak 
szerint szinte elferdíthető, mig emez nem különben, 
bármilly tökéletes legyen is, a gyarlósággal határos. 

Mondja még a t. értekező : „Ne akarjunk más 
tollával ékeskedni." De nem szabad-e azt, mit más 
jeles szónokok különféle beszédeiben olvastunk, eszé-
lyesen, és a körülményekhez alkalmazólag felhasz-
nálni? Sőt nem czélszerü-e azokat, miket a jelesebb 
egyházi szónokok gazdag tárából, és beszédeiknek 
dúsan tenyésző virágkertjéből gondosan szedeget-
tünk, a magunkéba átültetni? Vagy ez annyit tesz, 
mint más tollával ékeskedni? Hát a szorgalmas és 
folytonosan fáradozó méhek, nem hasznosan müköd-
nek-e akkor, midőn a mező és rétek ezernemü virá-
gaiból gyűjtik a legjobb mézanyagot? „A jó hit-
szónok, Boulogne szerint, mindig aggodalom nélkül 
hasznára fordíthatja más kitűnő szónokok szép he-
lyeit ; mert a mi igaz és jó , az az egész világ saját-
ja; s a művészet tulajdonképen abban áll, hogy az 
illy helyeket sajátunkká tenni t ud juk— Ha az esz-
me-elsajátitás valóságos tolvajság, mond egy iró, e 
részben ki sem nagyobb tolvaj, mint maga a nagy 
közönség valamennyien ; mert csaknem mindenik 
mások gondolatait árulja, idegen szellemi sajátból 
él , mindenki azt beszéli, a mit hallott, látott, vagy 
olvasott." Az egyházi szónok, ki a vallás szent ér-
zelmeivel eltelten lép föl , és kinek Isten dicsősége 
s az emberiség üdve szolgál vezércsillagul, a szó-

széken mélyen fogja feledni a földi érdeket, és tá-
vol leend tőle a hiu kérkedés bármilly neme; sem 
magát elkapatni nem engedendi, sem ez által keblét az 
öntudat és élvezet legnemesebbikétől megfosztatni. 

A szónoklatra jelenleg nem csak lehet, de kell 
is az eddiginél nagyobb gondot fordítani : de ezen 
gondoskodást és figyelmet nem annyira az elmélet-, 
és szabályokra, hanem főleg a növeldei szónoklati 
gyakorlatokra, különösen a beszéd kidolgozása és 
elszavalása körüli kellő utbaigazitás- és teendőkre 
szükséges irányozni: a taglejtés nem olly elkerül-
hetetlenül szükséges levén, mint azt némellyek vé-
lik. Göröghon régibb szónokai palástjokba burkol-
tan, minden taglejtést nélkülözve szavaiák el beszé-
deiket: és azért mégis rendkívüli hatást tudtak elő-
idézni. De tovább, mondhatlanul szükséges, hogy az 
illetők kilépve a növeldéből, a lelkipásztorkodási 
idő közben magukat a szónoklatban folytonosan tö-
kéletesítsék. Ugyanis kint a szerzett empirikái bővebb 
ismeretek, a sokszoros föllépés és szorgalmas tanul-
mányozás biztosabb tájékozásra vezetnek, és észre-
vehetlenül szónoklati ügyességet eszközölnek. Mint-
ha sz. Bernárd is ide czélozna, midőn mondja: „Ex-
perto crede, aliquid amplius invenies in sylvis, quam 
in angulis; ligna et lapides docebunt te, quod ama-
gistris audire non possis." De különben is a lelki-
pásztori hivatal magasztosságával ellenkeznék, a szent 
foglalkozások ezen egyik legfontosabb részét köny-
nyelmüleg elhanyagolni. Sőt vétekül lehetne felró-
ni , ha különösen azok, kik már magától a termé-
szettől jeles szónoki tehetségekkel felruházvák, hi-
vataluknak ez annyi szép előnynyel összekapcsolt és 
dúsan kamatozó ágában magukat kiképezni elmu-
lasztanák : annál is inkább, mert az egyházi szó-
noklat az isteni religionak azon sarkköve, mellyen 
az egész vallási épitvény nyugszik, és annak hü ke-
zelésétől bizonyos értelemben föltételeztetik annak 
virágzása, vagy romlása. Az egyházi szónoklatnak 
buzgó s lélekismeretes teljesítése, még a lelkipász-
torra nézve azon mellőzhetetlenül szükséges előnyt 
is kivívja, mellynél fogva a hívek részéről meg-
szerzi irányában a bizalmat és kegyeletet: ,regit 
dictis animos et pectora mulcet' ; ellenben annak hi-
deg és közönyös végrehajtása, főleg pedig a be-
szédbeni habozás, és annak meg nem tanulása, csonkít-
ja a lelkipásztor tekintélyét, és nem ritkán a nép 
között gúnyos beszédekre is szolgál alkalmul. Milly 
haszonnal leendne összekötve, ha a megyékben 
divatozó, s évenkint megfejtésül kijelölendő the-
sisek közt, bizonyos egyházi beszédek készítése 
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is kiadatnék? Milly czélszerü segédeszközül szol-
gálna ez a szónoklatbani haladásra ? Mennyire 
növelné, s gyarapítaná az egyházi irodalmat; és 
idővel milly jeles Pázmány-füzetek keletkezhet-
nének innen ? Azért biztosan nézünk a jövő elé, s a 
Magasságbelinek segélyével reméljük, hogy az egy-
házi szellem és öntudat naponkint nagyobb mérv-
beni fejlődése, theologiánk szónoklati útjainak gö-
röngyeit lassankint egyenesekké teendik, és a buz-
galom szent heve fel fogja azokat olvasztani. Sőt 
hogy már a haladás előcsarnokába is léptünk, erről 
az egyházi téren fölmerült ujabb mozzanatok és je-
lenségek tanúskodnak. Faxit Deus! 

B a b ó c s a y Pál. 

Mi volna a Religionak igaz i magyar neve ? 
(Vége.) 

Már a pogányok is korán belátták, hogy az 
ember e zarándok és munkás életben, hol minden 
mulandó, Istenneli egyesülés nélkül boldog nem le-
het. A kinek Istene nincsen, czél nélkül él. Ellenben 
a ki hisz benne, azonnal neki hódol, imádja őt, vele 
egyesülni kiván; mert nincs egyéb czélja. Azért 
mondja Plutarch is, ,Non posse svaviter vivi secun-
dum Epicuri Décréta' czimü munkájában : „Magnus 
in coelo Jupiter , volucrem citans currum, primus 
deorsum concedit omnia componens atque procurans. 
Reliquorum deorum, alius est largitor, alius blan-
dus, alius malorum depulsor ; et Apollo damnatus eo 
nomine, quod sit, ut ait Pindarus, benignissimus 
erga homines. Caeterum, omnia sunt deorum, Dio-
geni si credimus, itemque amicorum communia o-
mnia; et boni diis sunt amici. Itaque fieri non potest, 
diis cari qui sunt, ut felices non sint: et homo tem-
perans, aut iustus diis non carus esse nequit." Azaz: 
,A nagy isten az égen forgatja sebes szekerét (a me-
legen sütő, jótékony napot) ; s ő az első, ki velünk 
jótékonyságát közli, mindeneket íöntartván és éltet-
vén. A többi istenek közül pedig, ki bő adakozó, ki 
nyájas, ki veszélyháritó : s Apollo (Bél, a napisten), 
mint Pindarus mondja, az emberek legkegyelmesebb 
jóltevője. Egyébiránt, ha hiszünk Diogenesnek, min-
denek közösek az istenek, és jó barátok közt : s a 
jámborok istenek baráti. Tehát lehetetlen, hogy az, 
ki az istenek kedvencze, boldog ne legyen : hogy a 
jámbor és igazságos embert az istenek ne kedveljék.' 

Mondottak szerint a , r e l i g i o ' köti össze az 
embert Istennel, midőn magát szolgálatára kötelezi; 
a r e l i g i o tehát Istennel kötött s z ö v e t s é g . Ezt 

az egyesületet jelenti a r e l i g i o : a r e 1 i g o , r e 1 i-
g a s , r e l i g a r e igétől származtatva ; mivel a pogá-
nyok az Istennel ütött szövetséget esküvel pecsétel-
ték *), és külső szertartással Ígérték és köték ma-
gukat imádására, s követésére. „ I u r a r e vero est: 
dicere divinum aliquod nomen, veluti, per Mercu-
rium , per Deas Eleusinias." (Didymus, ad Odyss. B.) 
ígérvén, hogy mindazt tehetségük szerint kikerü-
lendik, mi e szövetséget hátráltathatná, vagy épen 
megszakaszthatná; ellenben mindent elkövetende-
nek, a mi e frigyet föntartandja. — De még a ke-
resztény vallásban is, a keresztatyák és anyák tesz-
nek Ígéretet a kisdedek nevében, hogy azon hitben 
akarnak élni és halni, mellyben megkereszteltettek. 
A r e l i g i o n a k igazi magyar neve tehát h i t ; mi-
vel régente még pogány atyáink is esküvel Ígérték 
és kötelezték magukat az Isten imádására. Innen ma-
radt főn a , h i t r e m e n n i ' (iurare, esküdni) kife-
jezés is ; mi annyit akar mondani, hogy azt az Is-
tent hivja bizonyságul, a kiben hisz, a kit imád és 
tisztel. ,H i t e m r e m o n d o m ' , annyi, mint : ,1 s t e-
n e m r e m o n d o m . ' A h i t magában rejti az Is-
t e n t is; mert Istenben hivés nélkül nincs r e l i g i o , 
nem gondolható: s viszont a kinek r e l i g i ó j a van, 
az hisz is az I s t e n b e n . 

Most vegyük itélet alá az eddig r e l i g i o he-
lyett ajánlott szavakat. Egy iró, az 1823-ki ,Tudo-
mányos Gyűjtemény' X-dik kötetében ugy véleke-
dett, hogy elődeink a r e l i g i o kifejezésére különös 
szóról nem is gondolkodtak. Ez annyi, hogy r e 1 i-
g i o j o k sem volt; a mi tévesztő. R e l i g i o helyébe 
I s t e n s é g nevet ajánlott. Ez ugyan, mint állatos 
név, JDeitas', nem fejezi ki a deák r e l i g i o szónak 
eredeti jelentését; azonban mint melléknév, az , i s t e -
nes ' (religiosus) fogalomra nem csak használható, 
de most is széltében dívik az ,istenes élet' kifejezés, 
,religiosa vita' értelemben. Bartzafalvi Szabó szótá-
rában, mellyet Szigvart nevü románhoz ragasztott, 
i m a annyi, mint r e l i g i o . „Mert hogy többféle 
könyveket forgattam, mond Sándor István (Sokféle, 
X-dik darab, 86-ik 1.), mellyek a finn nemzetről szó-
lanak , azokban azt találtam , hogy az Isten neve a 
tsermeszeknél, tsuvaszoknál, és vottyákoknál J u-
m a , a finneknél, eszteknél, s permiabelieknél pedig 
J u m a 1 a." Nagy itt is a különbség a magyar I s-

*) Megtartván e részben az ő s h i t hagyományos szoká-
sát , melly az ó-szövetségi jámboroknak Istenneli viszonyaik-
ból mindenütt, és kezdettől fogva olly világosan kitűnik, hogy 
maga az egész hitrendszer is s z ö v e t s é g (ó- és újszövetség) 
neve alatt jönne, a legrégibb időkben (I. Mózs. 6 , 18.; 9, 12. 
stb. 15 , 18. stb.) csak ugy , valamint az ujabban. S z e r k . 



t e n szó, és J u m a , meg J u m a 1 a közt ; mi oda mu-
tat, hogy a magyar, legalább Árpád magyarjai, nem 
finn fájok. — Az e g é l y szó sem fejezi ki tökélete-
sen a r e l i g i o eszmét ; mert é g , coelum, magyar-
ban , a b a r d o r e , tüzességtől neveztetik. Azután a 
pogányok nem is imádták az eget magát, melly a 
,Spiritus mundi' : hanem az egeken j á ró , s ott levő 
napot és többi isteneket ; tehát mythologice, s ke-
resztény értelemben véve sem alkalmas szó az e g é l y 
a r e l i g i o kifejezésére ; valamint a v a l l á s szó sem : 
hanem a h i t. 

Elmondottuk a különböző nézeteket ; válaszszon 
bennek a szives olvasó, s tartsa meg a legjobbikát ; 
mert : 

„ alia facta peribunt, 
Nedűm sermonum stet honos et gratia vivax. 
Multa renascentur, quae iam cecidere, cadentque, 
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus : 
Quem penes arbitrium es t , et ius, et norma loquendi." 

(Horatius, de Arte Poëtica.) 

P o d h r a d c z k y József. 

A császárdalmatika 1). 
Romában a Sz.-Péter-egyház sekrestyéjének külön ru-

határában , hol az isteni-szolgálatot végző papság diszruliáin 
kivül a becsesb egyházi edények őriztetnek, létezik, úgymint 
egyik legnevezetesb emlék, azon nagyértékü szerpapi ruha, 
melly III. sz. Leo pápa dalmatikájának nevezete alatt isme-
retes 2). Minthogy pedig régi , biztos adatok hiányában egé-
szen meg nem határozható évszázadok óta a császárok, midőn 
magukat Romában koronáztatták, közvetlen a koronáztatás 
előtt, a Sz.-Péter-egyház kanonokjai közé lettfölvétetésökal-
kalmával 3 ) , e dalmatikát szinte magukra venni szokták , ez 
öltöny ,császárdalmatiká'-nak is neveztetik. 

*) Schlosser Henrik Ján. Fridrik, ,Prosaische Schriften. Aus des-
sen Nachlass herausgegeben von Sophie Schlosser. Kirchheim, 1859.' 
czimü munkájából. 

2) Ez öltönyről említést tesz Cancel lieri, ,Sagrestia Yaticana. 
Roma , 1784.' cz. munkájának 104. lapján. Hasonlón említtetik ,Dal-
matica di S. Leone III. descritta dal Torrigio. Grotte Vaticane.' p. 255. 

3) A császároknak Romában a Sz.-Péter-egyházban szokásos ko-
ronáztatása alkalmával , a fejedelem, közvetlenül a koronáztatás előtt, 
sz. Péter vaticani káptalanjától e káptalan tagjául, a koronáztatás után 
pedig sz. János laterani templomában, hova a Sz.-Féter-egyházból 
ünnepélyes menetben vonult, az e templombeli káptalantól szinte ta-
gul egész ünnepélyességgel fölvétetett. ,S. Rituum ecclesiasticorum et 
s. Ceremoniarum. L. III. Venet. 1516.' Libr. I. Sect. 5. c. 3. (In Ch. God. 
Hoflmanni ,Nova Scriptorum ac Monumentorum partim rarissimorum, 
partim ineditorum Collectio'-ne. Tom. II. Lips. 1733. p 343. 356.) Midőn 
1530-ban Bolognában a Sz.-Petronius-egyházban VIL Kelemen pápa 
V. Károlyt császárnak koronázta , a mindkét káptalan tagjai közé való 
fölvétel is megtörtént. (S. Gaet. Giordani, ,Delia venuta e dimora in 
Bologna del S. P. demente VII. per la corocazione di Carlo V. Impe-
ratore, celebrata 1' anno MDXXX. Cronaca. Bologna, 1842.' 117.141.1.) 
Hasonlón midőn később Aachenben , vagy akármellyik más németor-
szági városban történt a koronáztatás , régi szokás szerint, a megko-

E szerpapi ruhának anyaga kék selyemszövet, vörös, 
hasonlóan selyem alsó béléssel. A kék alapon gazdag hímzé-
sek láthatók ezüstből, aranyból, igen kevés színezettel, mely-
lyek az öltönyt ékesítik. Az alapot tevő szövet azonban, melly, 
a ruhának gondos vizsgálása után , a hímzésekkel századok 
óta fedett és ovott helyeken, a leghatározottabban és válto-
zatlanul kéknek bizonyult be , nagyobb részt uj ; minthogy az 
elnyűtt, s ennél fogva kimetszett helyek u j , hasonlóan kék 
selyemszövettel egészittettek ki : mi olly gondossággal történt, 
hogy ez által az alakok szélei épen semmi csonkitást sem szen-
vedtek. Az öltöny előrészén levő főalak a dicsőségébe fölment 
Krisztust a mindenség közepén , a nap , hold és csillagok közt 
ábrázolván, ez által a kék alap , ugy mint egyetlen, melly a 
csillagos ég ábrázolására alkalmas, szintúgy szükségesnek 
látszott, valamint művészi szempontból, a sok ezüst és arany, a 
hímzéseknek egyéb színeivel, csupán kékre volt számitva ' ) . 

A gazdag, és művészileg alakított hímzések, mellyek e 
diszöltöny elő- s hátrészeit, valamint a vállakat is ékesítik, 
következők : 

Az előrészen levő kép , mint mondva volt , Krisztust 
ábrázolja, ifjúi alakban, dicsőülten, magasztos nagyságban, a 
napéhoz hasonló fényárban, félkörökön ülve, mellyek a szi-
várványt jelentik ; miként ez gyakran régi görög képeken elő-
fordul. Krisztus lábai ké t , szárnyakkal ellátott kereken nyu-
gosznak , melly alakítás képletileg valószínűen Ezechiel látá-
sára vonatkozik. A Krisztus-fő két oldalán ezt olvashatni : 
Itjaovç XqiotÓs, >i ccvúoraoiQ xaí ?; £w>/, ,Jézus Krisztus, a 
feltámadás és az élet' 2). Egy nyitott könyvben, mellyet az 
Üdvözitő baljában ta r t , sz. Máté evangéliumából a 25-ik rész 
34-ik versének kezdő szavai olvashatók : Jeine ot Evloyrjusvoi. 
TOV nccrçôç fxov, xblQOVOfÁt'lOaTE Ttjv i]TOlfjMOfXSV1]V V Q/UV 

ßaaiksiav anó xóa^iov). ,Jöjjetek Atyámnak ál-
dottjai ! birjátok a világ kezdetétől fogva nektek készittetett 
országot.' A napéhoz hasonló dicsfényen belül, a széleken, 
Krisztus feje- s lábainál, mindkét oldalon, a négy evangé-
listának alakjai állnak, az Apocalypsis ismeretes képei szerint; 
mellyek a legrégibb időktől fogva, jövendölési- s képletileg, 
mindig a négy evangélistára magyaráztattak, és már a régi 
korbeli rajzolatokon igen gyakran , sőt mint állandó jelvények 
előfordulnak. A nagyszerű dicsfényt, mellyen Krisztus ü l , 
az égboltozat, melly arany körvonal által foglaltatik b e , s 
mellyen , kereszt alakban , számos apróbb arany csillagok a 
kék alapon tündökölnek, veszi körül. E körben fölül, melly-

ronázott, a bold. Szűz tiszteletére szentelt templom kanonokjai közé 
fölvétetett. L. Quix, ,Historische Beschreibung der Münsterkirche und 
der Heiligthumsfahrt in Aachen. Aachen, 1825.' 142. 1. IV. Fridrik ko-
ronáztatási oklevelét jun. 17-éről 1442-ben. Es Chmel, ,Regesta chro-
nologica diplomatica Friderici III., Romanorum Imperatoris (Regis 
IV.)' 73.1. A bold. Szűz tiszteletére szentelt templom Aachenben Nagy-
Károly császár alapítványa; s Quix , fönebb idézett munkájában a 63-
ik lapon mondja : ,az alapitó maga tagja volt a káptalannak, valamint 
az ő utódjai, a romai császárok is.' A császároknak az aacheni kápta-
lan tagjai közé való fölvétetése legújabb időkig fönállott. L. ,Krö-
nungs-Diarium K. Francisci. Frankf, 1746.' 116. lap. ,Diarium von der 
Krönung K. Josephs II. von Seiz. Mainz, 1771.' §. 258. ; 135-1. 

') Az anagnii székes-egyházban III. Incze pápának egy pluvia-
léja , s két dalmatikája őriztetik ; melly egyházi ruhák e szerint a 12-
ik század végére , vagy a 13-nak elejére visszavezethetők. E ruhák 
alapja hasonlóan kék selyem, szintilly hímzésekkel ékesítve. 

2) Sz. János evang. 11, 25. 
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ben, épen Krisztus fölött, egy arany kereszt, az Isten-ember-
nek jele , a szegekkel és tövis-koronával, a lándsával, és 
szivacsot tartó póznával létezik, a nap és hold látszik ; mint 
ez sok helyütt , névszerint egy , a XIII. századból való görög 
festményen, Seroux d'Agincourt-nál 2) szemlélhető : melly 
festmény lényegileg mindenben megegyez a császárdalmatika 
előrészének képével. Az égboltozaton, Krisztus képének mind-
két oldalán, a felső félkörben, egészen az arany keresztig, 
nagy számú angyalok láthatók ; kevéssel alább, Krisztus jobb-
ján , a boldogságos sz. Szűz, balján pedig Ker. sz. János áll. 
Ez alakokat mind bizonyos szent fény veszi körül, mellyben, 
különösen Krisztusnál, i t t , valamint másutt is, hol e sz. öltö-
nyön ábrázoltatik, egy ezüst kereszt létezik. Az égboltozat 
másik részében több férfi- és nőcsoport látszik, dicsfény nél-
kül , különféle ruházatokban, az emberi társaság minden álla-
pota- s osztályából. Alul , az égboltozatot befoglaló körön ki-
vül , jobbra, egy, csak a test derekán némi ruházattal befe-
dett , egyébkint mezítelen férfi-alak látszik, minden dicsfény 
nélkül, melly baljában egy magas, alakját jóval felülhaladó 
keresztet tart ; átellenben, balra, létezik egy ülő helyzetben 
hímzett férfi-alak , dicsfénynyel kerítve, melly egyik karján 
gyermeket t a r t , egy más, mellette álló gyermekre pedig ál-
dólag fekteti bal kezét, mig bal oldala mellett egy, három 
gyermekből álló csoportozat látszik. E csoportozatok és ala-
kok , ugyanilly elrendezéssel, és egymás melletti elhelyezés-
sel , föltalálhatók Seroux d'Agincourtnak fönebb említett gö-
rög festményén is ; hol a keresztet tartó alak fölött név ugyan 
nincs, hanem az átellenben levő csoportozat fölött olvasható e 
szó : ' 0 ^4ßQaä/A. Miből világos, hogy ez utóbbi csoportozat 
az utódait áldó Ábrahámot ábrázolja ; melly kép szemléleténél 
nagyon feltűnő az ős patriarchának Krisztushozi nagy ha-
sonlósága ; mint ez nem ugyan többé ifjú alakkal, meg-
dicsőülve , a dalmatika egyéb képletes rajzolatain látszik 3) : 
azonban az Ábrahámot környező dicsfényben kereszt nem 
létezik. Mi az Ábrahámot körülvevő csoportozattal szem-
közt levő, s keresztet tartó alakot illeti, egyes vélemé-
nyekre kell szorítkoznunk. Lehetne ugyan ez alak alatt 
Ádámot, ugy mint az emberi-nem törzsatyját , és a kereszt 
alat t , mellyet kezében ta r t , az Üdvözítőnek a bünesés után 
legelőször neki Istentől igért eljövetelét érteni k) ; mint Krisz-
tusnak Tiziantól festet t , és Andreanustól fába vésett diadal-
menetén , melly Ádám- és Évával kezdődik , egy , az emberi-
nem törzsszüléi fölött lebegő angyal látható, ki keresztet 
tart kezében. Szintolly joggal , vagy talán még inkább a kér-
déses alak alatt a keresztfán megkegyelmezésben részesült s) 
megtérő bűnöst, sz. Dismas-t ér thet jük, ki közönségesen egy 
igen magas kereszttel ábrázoltatik Minden arra mutat, hogy 

') Sz. Máté evang. 24, 30. 
2 ) ,Histoire de Tart depuis sa decadence jusqu' à, son renouvel-

lement.' 
s ) Ábrahám, Izsák és Jákob patriarcliák typusának egymás közt, 

és Krisztushozi hasonlósága mély . titokteljes értelmű; minthogy e pa-
triarehák nem csak ős atyái az Üdvözítőnek testre nézve, hanem egy-
szersmind minden időben Krisztus előképeiül tekintettek. Fönvan e 
hasonlóság a vaticani könyvtárban létező, s Menologium Graecorum 
név alatt ismeretes kéziratban is ; melly a 10-ik században Basilius 
Porphyrogeneta császár parancsára Íratott, s mellyet Annibal Albani 
bibornok 1727-ben Urbinoban három foliokötetben kiadott, december 
16-án, Ábrahám , Izsák és Jákob sz. patriarcliák emlékezetére. 

*) Mózses I. könyv. 3, 15. 
5) Sz. Lukács ev. 23, 43. A hagyomány a megtért bűnös nevéül 

Dismas-t említi. 
8) .Ikonographie der Heiligen. Berlin, 1834.' 17.1. .Christ. Kunst-

ez utóbbi vélemény leginkább megközelíti az igazságot. S igy, 
a fönebbiek szerint, az előrészen látható rajzolat Krisztust, 
mint világbirót tünteti elő , midőn angyaloktól, a boldogságos 
Szűztől és Ker. sz. Jánostól körülvéve, az igazakat, mennyei 
Atyjának áldottjait, a nekik a világ kezdetétől készíttetett or-
szágba meghívja ; mire az Ábrahámot, a hivők e törzsatyját 
környező csoportozat, és sz. Dismas , ki legelőször vétetett 
föl a paradicsomba, képletileg vonatkozni látszik. Az előrész-
nek mélyebben fekvő darabjain , nem különben a hátrészéin 
is , egyszerű ékesitések láthatók ; mellyek közt itt-ott ezüst 
keresztecskék elszórvák. A dalmatika előlapjának egyes része, 
az égboltozatot bekeritő körön kivül, számos arany keresz-
tecskékkel ékeskedik, mellyek külön-külön arany körökbe fog-
lalvák. Az illy, keresztekkel ellátott körlapok hasonlók az os-
tyák alakjához ; mint ez a kenyérnek az utolsó vacsoráni el-
osztását mutató képen, magán e dalmatikán ábrázoltatik. Illy, 
arany körökbe foglalt keresztek léteznek az öltöny egyéb ré-
szein is , nevezetesen a vállakat ékesitő képek, és a hátrészen 
látható rajzolat körül. (Vége köv.) 

—- - Kin-juxjxttfrir.» » •— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Vácz , jul. 18-án. (Vége.) A váczi püspök, mélt. P e i t -

l e r Antal urnák püspöki székébe vasárnap, jul. 17-én történt 
beigtatásakor, az egyházi diszsegédlet egyéneitől kezdve, mélt. 
N é m e t h György, esztergomi szókes-főkáptalani tag, és 
czimzetes püspök, és G r á g e r Gábor , mohácsi prépost ur 
szolgáltak, főpapi fövegekben közvetlen ő méltóságának ; ft. 
K l i v é n y i Jakab és S 1 á b i Ferencz , pécsi kanonok urak 
pedig mint tiszteletbeli szerpapok és káptalani küldöttek dí-
szelegtek feledhetlen emlékű, s most is közkedvességü volt 
kanonoktársuk egyházi környezetében. Milly édes és erős 
testvéri lánczolat fűzé a t. pécsi megyét mélt. püspökünk-, 
mint földije- s papjához , fényesen megmutatá azon kiemelen-
dő körülmény, miszerint több , szinte meghivott egyház-
megye közt legdusabban vala képviselve. Esztergom, Eger és 
Győr káptalani küldötteikben azonképen hírneves virágokat 
ajándékoztak az iktatási fényes ünnepély hasonló vendégko-
szorujába. A ft. csornai premontrei, és zirczi rend nagys. fő-
papjaik- , az ajtatos rendiek és irgalmasok tartománynokjaik-, 
az Üdvözítőről nevezett sz.-ferencziek pedig megyénkbeli 
zárdafőnökjeik személyében mutaták be uj főpásztoruknak 
szives hódolatukat. De térjünk magára az iktatási szertartás 
taglalására. Mélt. főpásztorunk az egyházunkban uralgó áta-
lános szokásra utalva, es. kir. kegyes adományleveleit, s a 
pápai megerősítését tárgyazó romai bullákat ft. székes-egy-
házi főesperes ur által egyenkint elolvastatni kérte. Erre 
nagys. és ft. nagyprépost ur előlépett, és remek irályu latin 
beszéddel üdvözlé a trónján apostoli méltósággal álló főpa-
pot ; mire a hodolati kézcsók következett. Alig rótta le a t. 
mindkét rendű megyei papság fiúi tiszteletének szives adóját, 
Krisztusban u j atyja s főpásztora iránt, midőn az érzékeny 
hangon szót emelt mélt. püspök apostoli szellemű, szép, 
és tanulságos intelmekben gazdag válasza , elménket új-
ra a legéberebb figyelem szálaihoz kötötte. Nem czélom, 

Symbolik und Ikonographie. Frankf., 1839.' 108.1. ,Die Attribute der 
Heiligen, Hannover, 1843.' 99.1. 
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e nyomott példányokban is megjelent, egyszerű, de an-
nál fönségesebb , mindkét rendű megyei papsághoz inté-
zett főpásztori szózatot egyes pontjaiban tüzetesen kiemel-
ni : elegendő, ha azt mondom, miszerint az igazán érző 
sziv mélyéből származva, mindnyájunkat lélekben megindí-
tott ; tehát szabad h innünk, hogy a buzgó apostol-utód 
által széthintett mag, az Ur kegyelmével szépen gyümöl-
csözendő földbe esett. Alig haltak el utolsó, érzékenyítő 
szavai főtemplomunk magas boltozatán, máris egy, a szen-
tély rácsánál fölállított, és vörös posztóval bevont emelvény-
re lépve, édes magyar nyelvünkön, apostoli kenettel szó-
lott kedves liiveihez, kiket a Szentlélek kegyelme főpász-
tori gondjaira bizott. Hogy a kettős figyelemmel kisért, és 
erkölcsi intelmekben kitűnő szent beszéd nem hangzott el 
óhajtott hatás nélkül, fényesen igazolják a benső öröm, és szív-
beli bánat sürü könyei, mellyek a jelen volt hívek szemeiben 
olly részvétre inditólag csillogtak. Most megkezdetett az ün-
nepélyes szent mise : melly alatt a karzenészek szabályos já-
téka , jeles énekesek ildomos közreműködése mellett, hatalma-
san fokozta a ritka fényű szertartás által különben is emelt 
benső szent érzelmünket. A vérontásnélküli magasztos hála-
áldozat bemutatása után, ismét egyházi menet kiséré a széké-
be iktatott kegyes íőpásztort, ünnepi színben uszó , gyönyörű 
lakába ; hol pompás termeiben a vidéki, mindkét rendbeli tisz-
telgők üdvözletét fogadá : kik közt a cs. kir. kamara ns. elnö-
ke , több tanácsos ur díszes környezetében ; Pest-Pilis megye 
mélt. főnöke ; az országos egyetem több osztályából megjelent 
tanár urak ; és Pest-Buda városának fényes küldöttsége, kü-
lönös emlitést érdemelnek. Délutáni két órakor vette kezdetét 
a ritka ügyesség- és hasonló Ízléssel kiállított gazdag ebéd, 
mellynek közel 10 nagy táblájánál 310, különféle rendű s ran-
gú vendég osztozott az örömnap anyagi élveiben : miközben 
a kebel is egyre dagadhatott, az avatottan működő pesti , s 
helybeli zenészek szívhez szóló játékán. A magyar vendégség 
híres gyöngyei, a talpraesett üdvpoharazások sem hiányzá-
nak. Mellyik volt köztük jelesebb, vagy kivitelben kitűnőbb, 
itész nem levén, nem is közölhetem: azonban elegendő hin-
nünk , miszerint mindenik őszinte magyar szívből származott. 
Esti tiz óra körül, egy 126 tagból állott fáklyás sereg lepte 
meg ő méltóságát, melly Vácz városa nevében, a helybeli 
derék zenészek lelkesítő darabjai mellett, dicséretes kegyelet-
tel tisztelgett szeretett uj főpásztorának. A számra tiz , ma-
gyar , német és latin nyelven irott alkalmi örömversezetek is 
nem kissé nevelék az ünnepély nagyságát ; mellyekben kifeje-
zett szíves kivánatok erős viszhangjaként, Vácz egyházmegye 
hitbuzgó lelkei egyre áhítatosan imádkoznak, hogy a szere-
tetre méltó kegyes főpásztort, a jó ég sokáig és boldogul 
tartsa váczi kormáuyán ! y. 

B é c s , jul. 10-én. A ,Wiener Kirchenzeitung' (Brun-
ner) és a ,Presse' (Zang) szerkesztőinek pöre. (Vége.) Kérdé : 
„Becsületesség-e a templomrablókat, házasságtörőket, gyil-
kosokat hősi dicsőséggel illetni, a törvényszék előtt követke-
zetesen folytatott gaz hazugságaikat szórói-szóra , figyelemre 
méltó határozottság- és önállóságnak nevezni, egy templom-
rabló sorsát , mert el Ítéltetett, ,borzasztó'-nak , rablását és 
gaz hazugságait ,ritka szellemi tehetség'-nek mondani, s igy 
minden következményt, mellyek illy nézetből a törvény- és bí-
róra háramlanak, világosan láttatni ? Zang ur ne nevezzen en-

gem feladónak ! Nem önkényt jöttem ide, hogy sajátságos maga-
tartásának nyomait kimutassam. 0 maga állíttatott ide, s kény-
szeritett , hogy írói pályáját saját lapjából vett képekkel ékít-
sem. A támasztott kérdésekben természetesen csak a ,Presse' 
iránya van jelölve ; mert illy kérdéseket több óra hosszáig 
lehetne adni. De a fölhozott factumok, mondhatnám ,petre-
factumok', elegendők az ítélet kimondásához. És Zang ur 
mégis szabadalmat kér a magas hatóságtól, erkölcsi világné-
zetére , melly a ker. erkölcsi törvénynyel homlokegyenest el-
lenkezik ; hogy ugyanazon világnézeten tovább is akadály-
talanul működhessék A ,Kirchenzeitung' nem Zang ur 
személye, hanem a ,Presse'-nek évek óta kézzelfoghatóan er-
kölcsrontó iránya ellen lépett föl ; melly irány felől senki sem 
fog ama lapból vett olly fényes bizonyítékok után kételked-
ni Hova kell jutnunk, ha a társadalom alapját vallásta-
lanság és erkölcstelenség által naponkint mélyebben ássák 
alá ? A felelet és következmény kézzelfogható. A magas tör-
vényszéket nem remélem megsérteni az által, ha az elitélte-
tési indítvány fölött legbensőbb meggyőződésemből kimondom 
nézetemet : elitélni ez ügyben engem annyi, mint a törvény 
védő karját a bün és romlás terjesztése fölé tartani, s a bün-
tetést megtiszteltetéssé emelni. Egyéb mondani valóm nincs." 
Brunner ur a P. több számát, és az ,Österreichische Zeitung' 
egyikét, melly lap szinte föllépett egykor a P. ellen, kérdé-
seihez mellékelte. (Ezen oda mellékelt czikkek indíthatták a 
csanádi püspök ur ő méltóságát is arra, hogy híveinek a P. ol-
vasását eltiltsa.) Több dolgot emiitett a P. magatartásáról, 
mellyek a jelenvolt közönségben nagy sensatiót gerjesztettek. 
A törvényszék fölmentette Brunner urat a vád alól ; mert 
eléggé bizonyítóknak találta az adatokat ar ra , hogy a P . a 
W. K. által megrovott bűnökben elmarasztaltassék. Másnap a 
végtárgyalásról többek közt azt olvastuk a P.-ben (74-ík 
szám), hogy : „a végtárgyaláson magas rangú egyházi ren-
düeket láttunk az első helyeken , teljes papi díszben stb." 
E h í r t , az államügyészség meghagyása folytán, a 76-ik 
számban oda kellett módosítania, hogy: „az e g y e t l e n 
ft. Dr. Mayer Domokos tanár ur volt jelen az egyházi ren-
dűek közül, az is k ö z ö n s é g e s reverendában." A helyreiga-
zítást alig olvasható apró betűkkel közölte; m i r e lehetetlen 
volt el nem mosolyodnunk. Nem sokára ezután P f u n d h e l -
l e r kiadta nyomtatásban az eddig jutott pör actáit. Zang 
ur fölebbezte ügyét ; rosszul felfogottaknak mondván Brun-
ner ur adatait. A 2-ik instantia április 26-án 50 forintra, s a 
pörköltségek megtérítésére ítélte Brunner urat ; azzal indokol-
ván Ítéletét, hogy nem lehet ugyan tagadni, miszerint a P . 
illető számai alaptalan híreket közöltek : de ezt nem lehet 
büntetésre méltó hazugságnak mondani ; mert ahhoz nem 
csak t é n y , de alanyi öntudat , rosszakarat is kell : minek 
létét ez esetekben kimutatni nem lehet. Az is igaz, hogy a 
kérdéses regények- és tárczaczikkekben könnyelmű, s köny-
nyen félremagyarázható kifejezések vannak : de azok a tör-
vényt nem sértik. Más részt a W. K. kitételei a büntető-tör-
vénykönyv 491. és 493. §§.-nak értelmében becsületsértők, 
és azért büntetésre méltók. Megjegyzi még a magas hatóság, 
hogy a W. K. szempontja nem mentheti föl annak szerkesztő-
j é t ; mert ha a W. K. föl van is jogosítva, föladatát a beszéd 
teljes hatalmával képviselni, ez nem jogosítja föl az illem 
mellőzésével más becsületének sértésére. A büntetés fokát 
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illetőleg tekintettel van a hatóság a vádlott állására, lapjának 
irányára, az ingerültségre , mint a vádlók nyilatkozatára is, 
hogy ők csak elégtételt akarnak sértett becsületökért ; a bün-
tetés módjával , és mértékével nem törődvén. E r r e Zang ur 
kiadta a pör actáit, névszerint fölebbezési iratát, és megküldte 
minden előfizetőjének. Brunner ur fölebbezte az ítéletet. A 3-
dik instantia „becsületsértésben" marasztalta Brunner urat ; 
de tekintettel levén lapjának jó i rányára , s a r r a , hogy a P. 
többször ingerelte és sértette őt , a nélkül, hogy ő a törvény-
szék előtt kért volna elégtételt a P.- től , a 2-ik instantia Ítéle-
tét annyiban megváltoztatta , hogy 50 frt helyett 10 forintot 
fizet Brunner ur. — E napokban hagyta el a sajtót : ,Aktenstü-
cke zum Prozess Presse-Kirchenzeitung', a W . K. szerkesztője 
által kiadva. — Minden külföldi német lap, mondják a ,Times' 
i s , megrója Klinkowstroem József a tyá t , mivel minap állító-
lag a zsidók ellen szónokolt. Nekem nincs időm e változatokat 
végigolvasni ; csupán a ,Frankfur ter Journal ' - t olvastam : en-
nek bécsi levelezője azt i r j a , hogy : „a türelmetlenségéről és 
különösen zsidóüldözéséről ismeretes K. atya stb." ,Cuique 
suum.' En a megrovott beszéden nem voltam jelen ; azt azon-
ban hiszem , hogy K. atyának több beszédjét hallottam , mint 
a frankfurti újság levelezője : de nem emlékezem, hogy a ne-
vezett atya valaha a zsidókról beszélt volna. Megbízható 
egyénektől hallottam , hogy a német lapok ráfogásainak leg-
nagyobb része koholmány ; mint az is , hogy K. atya a szó-
székről le volna tiltva : mit az A. A. Z. hiresztelt. 

froából tudósít a ,Naçao' portugali lap, hogy xa-
veri sz. Ferencznek, India nagy apostolának sirja felnyit-
tatván , abban a szentnek teste egészen romlatlan állapotban 
találtatott. Hir szerint a sz. ereklye több napon át a hivek 
szemléletére köztiszteletül ki fog tétetni. 

Macaoból pedig P. Hilarius paphosi püspök levele 
közöltetik az ,Esperanzá'-ban, melly április 10-én kel t , ós a 
legújabb ccchinchinai események terjedelmes vázlatát adja. 
Saigon bevétele felől tevén említést, i r j a , hogy a cochinchi-
nai téritők fájdalommal hallották a franczia-spanyol hadsereg 
általi fölégettetését (ha ugyan jól értesíttettek), az erősségek-
ben talált temérdek risnek. Az annamiták , ugy mond, az eu-
rópai seregről magas fogalommal voltak : de az efféle pusztí-
tás szerfölött csökkenti az erkölcsi befolyást , mellyet a le-
győzendő népre gyakoroltak, s mellynek nagyobb része volt, 
hogy sem az anyagi erőnek, az eddigi győzedelmekben. Egy 
különben is kiéhezett népnek lehetetlen az illy eljárásban 
rosszakaró vadság- és ellenséges indulatnál egyebet látnia ; 
mellyet pedig a ker. hit boldogító ere je , felebaráti szeretete, 
s az elnyomott népen segíteni kész természete felől kellene 
meggyőzni, még pedig nem egyedül tanitás, hanem tettek 
által : miután az annami nép nem tud az európai emberek és 
a kereszténység, mint azoknak hite közt különbséget tenni, s 
mit az e valláson levők által rosszat elkövettetni lát, hitöknek 
rójja föl. „Hasonló esetben, az erkölcsi büverő hatalmasb 
minden bajonettnél ; de hamar is elenyészik. Az expeditio ek-
kép sokkal nehezebben fog czélt érni ; mivel nagyobb ellent-
állásra találand : s mi főleg minket, téritőket i l let , a religio 
épen nem fog az annamiták előtt olly szelíd, és jótékony szel-
leműnek tetszeni, mint annakelőtte : a missionariusok ezentúl 
gyanu3 szemekkel fognak nézetni ; minek következései az 
evangelium hirdetésére nézve legszomorubbak l e s z n e k . . . . 

Ha a helyet t , hogy ama ris-készlet elégettetet t , lelkes kiált-
ványokban értesíttetett volna a nép a szövetségesek jóakarata, 
részvéte, s azon szándéka felől, hogy őt azon elnyomatásból 
kiszabadítsa, melly alatt nyög ; és ennek bizonyítványául Sai-
gonnak olly sok nyomorult lakosai között kiosztatott volna: ki 
nem látja be , mennyivel kedvezőbb benyomást fogott volna 
ez eljárás szülni ?" A keresztények elleni, még sulyosbbá vált 
üldöztetés iszonyait élénken festi a levél. Minden hivatalnok 
és katona kényszerittetik , a megváltás sz. jelének lábbal ta-
podása által nyilvánítani hitetlenségét: s a kath. téritőknek 
egész elszántságukat föl kell használni az ingadozók megerő-
sítésére , s a hitbeni állhatatosság tanusitása által előrelátha-
tólag okozandott vértanúság kiállására. Legkeményebb elfo-
gatási parancsok adattak ki mons. Retord és Hermosilla püs-
pökök , P . Salgot apostoli helynök, és P . Cornejo ellen : kik 
közül azonban csak az egy Hermosilla van Tonkingban : P . 
Cornejo Macaoban, a többiek pedig már jobb életben levén. 
A hivek sorsa keserves: kinoztatás, jószágvesztés, száműze-
tés még nem a legkegyetlenebb büntetések. Különösen Nam-
Diuh tartományban vettetnek alá a keresztények a legbor-
zasztóbb kinoztatásoknak (verés- , tüzes fogókkali csipdesés-
nek, stb.) : ugy hogy sokan hitöket meg is tagadják ; de nagy 
azok száma is , kik készebbek a legkeserűbb halálra, mint sem 
hogy Isten iránt hütelenek legyenek. A téritőket senki sem 
meri szállásra befogadni ; s kik e szeretetmüvet mégis gyako-
rolni merészlik , azok elszánvák a halálra. Ugyané tartomány-
ban a többi elfogottak közt egy tudós mandarin is van, egész 
családjával, összesen 17-en; kiknek sorsa felől mit sem hall-
hatott a levélíró, s hihetőnek tart ja mindnyájok kivégezteté-
sét : melly sors érte a 86 éves , tiszteletre méltó Asi-Kham 
Domonkost is fia, Thin-, Chaita s Choa-son unokáival, s több 
másokkal együtt. Asi-Khamnak, a keresztények közt leggazda-
gabb férfinak , az volt vétke , hogy Melchior püspököt és több 
téritőket, Gruan-Coung falujában, szállásra befogadta ; s nekik 
házában menhelyet nyitott. Az öreget álkeresztények adták 
föl : azonban a főpap és társai megmenekedtek. „Midőn a tisz-
teletre méltó öreg meghallot ta , hogy a megfojtatását el-
rendelő császári parancs megérkezett , e hírt alig hihe-
tő örömmel fogadta , és 86 , vagy 87 éveinek sulyja alatt 
olly buzgalmat tanúsított , melly bizonyára nem agg ko-
rának volt sajátja. ,Ma, ugy mond , mindnyájan, örege s if-
ja, részesülendünk az örök dicsőségben.' Mindnyájan a man-
darinok szemei láttára készültek buzgó imák által a vérta-
nuságra ; s mindnyájan egy szent öröm ömlengésének enged-
ték magukat által ; és a hosszú ut közben, börtönüktől a kivé-
geztetés helyéig, összetett kézzel, folytonosan imádkozva ha-
ladtak. Oh ! milly gyönyörű látvány volt ez az angyaloknak ; 
milly épületes a keresztények-, és csudálkozással eltöltő még 
magukra a hitetlenekre nézve is ! Megérkezvén a helyre, hon-
nan rövid időn a mennyekbe repülni reméltek, a mandarintól 
kinyerték, hogy kis ideig ajtatoskodhassanak: fenhangon 
ajánlák magukat Istennek, segítségül hivák Jézus szent ne-
v é t , s végre mindnyájan elfoglalák helyöket a martyrok di-
cső karában. A keresztények azonnal magukhoz vették a meg-
ölettek testeit ; és az egész Guang-Coung falu lakói, szent 
buzgalomtól hevülve, s feledve minden kiállott szenvedései-
ke t , egész készséggel fogadták boldog honfitársaik áldásos 
maradványit ." 
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IRODALOM. 
,U II i o.' (Folytatás.) 

Igenis, csak a tudatlanság, és a kereszténység multjá-
vali teljes ismeretlenség lehetett oka, hogy az unio megsza-
kításának legfőbb ürügyéül, a Szentléleknek Fiútól is szár-
mazására hivatkozhattak a Romát erővel eretnekké tenni kí-
vánt szakadárok. Miképen vádolhatták volna ugyanis külön-
ben tévedéssel azon egyházat, mellyel ők és atyáik századokon 
át azonegy hitet vallva, szent egységben éltek ? Sz., kezdve 
a 171. lapon, nem csak a sz.-irás-, hanem a keletiek által leg-
nagyobb tiszteletben tartott egyházi kútfőkből is kimutatja, 
hogy saját , szentekül ismert atyáik is azt vallják, mit Roma 
tanit , és a kath. egyház tart. Nem csak a szakadás előtti sz. 
Athanáz, Vazul, Epiphanius, alexandriai Cyrill, nyssai sz. 
Gergely erősítik ezt, különösen az utóbbi e szavakkal : „A 
Szentlélek az Atyától és Fiútól származottnak bizonyittatik 
be" (To ôè áyiov Tivsvfia y.ai èx tov nargog Xéytra.i xal ix 
tov viov eivai TtQoa^iaQzvQiÏTai.') ; nem csak Aranyszájú sz. 
János állítja ugyanazt, mit a nyugotiak : hanem saját egy-
házi zsinataikban is olly határozatok hozattak, mellyeknél. fog-
va ,,az ezen hittel ellenkező eszme, vagyis a Fiútól vett léte-
zés tagadása, mint a hit szelleme elleni tan elvettetett" (178. 
1.). Sőt saját szertartásos könyveikben is az áll, sz. Dénes ün-
nepén , hogy : „az én Jézus Krisztusom küldi az ő tanít-
ványainak a Szentlelket, ki ő tőle származik" ; Pünkösd nap-
ján : „Te az Istenség folyama vagy, az Atyától, ós a Fiu ál-
tal származván" stb. (186. 1.). Illy ellenmondhatlan bizonyít-
ványok felhordásával tölti be sz. az egész 2-ik fejezetet ; a 
hittani kérdések után a szertartási és fegyelmi különbözések-
re is áttérvén (228—236. I.). A második rész tárgyát képezi 
.a szakadás alaptalanságának ünnepélyes bevallása és további 
bebizonyulása'; mellynek első fejezetében előadja sz., hogy: 
,a görög egyház törvényesen egyesült a romai kath. egyházzal', 
nem csak ,a lyoni egyetemes zsinaton 1274-ben', hanem,a fer-
rara-ílorenczi egyetemes zsinaton' is (1438—9-ben): melly szer-
fölött érdekes történeti vázlatot mi (a közlött mutatványban) 
csak egyes, főbb vonalaiban érintettünk. A mit pedig nem is érin-
tettünk, ámbátor legtöbbekre nézve legérdekesb lehet, mert hi-
hetőleg legkevésbbé ismeretes, az a 2-ik és 3-ik fejezet tar-
talma ; mellyekben részletesen előadatik ; ,a florenczi unio sor-
sa a) keleten, b) Oroszhonban.' A történet ezen szakasza, 
mint szivrehatón előterjesztett bizonyítványa a hűtlenséget 
mindenkor keményen büntetni szokott isteni igazságnak, szo-
morú, de honunk történetének csaknem kiegészítő része : any-
nyira össze van a szakadár Konstantinápoly sorsa a honunkat 
ért csapásokkal kötve. Még a várnai szerencsétlenség is csak 
az e viszonyokbai belátás mellett lesz érthetővé ; mert általa 
lesz világossá, mennyire hűtlen volt az egész kereszténység 
által fölkarolt ügyhez és ennek támogatására segélyt igérő 
szavához ama pá r t , melly a szövetkezett ker. fejedelmek , s 
főleg a papa tudta nélkül, amazok kárával, a törökkel külön 
békét tuda kötni. A 311. s követk. lapokon sz. különösen azt 
emeli k i , hogy : ,az erkölcstelenségbe sülyedt' görög clerus 
volt az , melly a török járom alá jutott Byzantban a régi sza-

kadást újra fölélesztette. Maguk a görög clerus önző s méltó-
ság után vágyódó tagjai tették a patriarchai széket megvásá-
rolható holmivá, melly a többet Ígérőknek többé nem is hol-
tig , hanem egy időre adatott. „Valóban már 1467-ben bizo-
nyos Simon nevü egyszerű trapezunti barát" küzdé föl magát 
„a patriarchai székre ; megvásárolván néhány, török hitre 
tért ismerősét az udvarnál, s Ígéretet tevén a kormánynak 
évenkint fizetendő 1000 darab aranyra: lemondván egyúttal 
az álladalmi kincstárbóli di jra, mellyet elődei onnan évenkint 
húztak. E példa azonnal utánzókra talált ; mert a következő 
évben Dénes philippopoli püspök 2000 aranyra emelte föl az 
évi di j t ; s czélját eléré : mert Simon elkergettetvén, ő ült a 
patriarchai székbe. De Dénest meg Raphael nevü szerb ker-
getteté el ; Ígérvén a fönemlitett évenkinti összeghez még a 
kinevezésnél egyszer mindenkorra fizetendő 500 darab ara-
nyat. Ezen összeg nem sokára 3000 és 500 darab aranyig 
emelkedett." Itt észreveszi szerző : „Ha már elgondoljuk, 
miként azon időben ennyi arany roppant összegnek tekin-
tetett ; ha számba veszszük, miként még azon számtalan 
kézbe is pénzt kellett nyomni, mellyek az illy érdemuélküli) 
gyakran durva, tudatlan , erkölcstelen egyéneket odáig fölse-
gítették, hol a legfelsőbb alku megköttetett: könnyű föl-
ismerni , miként illy vásárilag üttetett patriarchának a sze-
gény cleruson , ennek pedig a népen kellett megvenni 
a roppant kölcsönöket , mellyeken, a példa után , egyik 
is, másik is venni szokta hivatalát. Azért az egyházi hivata-
lok eladása nem sokára annyira rendszerré fajult, hogy a sza-
kadásban sinlődő nem csak keleti, hanem másutt is élő clerus 
többnyire mai napig is pénzen, még pedig önkénytes, s legfö-
lebb alkuval mérsékelhető tetemes összegeken vehet jövedel-
mesebb hivatalt a püspöktől. Az alpapságot aztán már a püs-
pök sem korlátozhatta jogosan, ha a drága pénzen megvett 
hivatal által gyakorlandó vallási sz. tényeket szinte alku sze-
rint végzik Valóban el kellett illy botrányokban tompulni 

az égi erőnek , mellyet a vallás nyújthat az erényre törekvő 
embernek : el kellett romlani az erkölcsöknek, szövetkezni 
kellett az izlam barbárságaival." (Vége követk.) 

J e l e n t é s 
A , M a n u a l e P a r o c h o r u m ' ü g y é b e n . Folyó hó 

15-én letelvén az előfizetési időszak, nem késtem kézirato-
mat sajtó alá bocsátni. Mivel azonban csak kevés egyházme-
gyéből történt eddig jelentés az előfizetők számáról : az elő-
fizetési határidőt jövő augustus 20-ig ezennel meghosszabbí-
tom ; teljes tisztelettel kérve az illetőket, hogy nevezett na-
pig az előfizetők számát, és a munka előfizetési árát Váczra, 
az egyházmegyei ft. hivatalhoz megküldeni méltóztassanak. 
E végleges határidő után mind a két kötet ára 5 frt 86 kraj-
czárt teend osztrák értékben ; a második köteté pedig különö-
sen 3 frt 33 krt hasonló értékben. Dorosma, julius 24-én. 1859. 

K o v á c h Pál, 
dorosmai plébános. 

Kegyes adományok : 
A váczi siketnémák intézetének : néhai S v a s t i c s Mihály rá-

ba-pordányi plébános hagyatékából 4 frt p. 

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

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Az uzsora, s erre vonatkozó törvények, 
erkölcsi szempontból. I. — Közlemények Dalmatiából. IV., V., 
VI. — A császárdalmatika. (Vége ) — E g y h á z i t u d ó s í -
t á s o k : Magyarország-, Roma- és Schweizból. 

Az uzsora, s erre vonatkozó törvények, 
erkölcsi szempontból. 

i . 
Mióta e prosai világban a tudomány is kenyér-

keresetté vált, emberi gyarló természetünk hozza 
magával, hogy az ismeretek terjesztői (személyek 
és könyvek) örömestebb szegődnek azok szolgála-
tába, kik a ,fölvilágositás' nagy munkájával járó fá-
radságaikat már i t t , ez anyagias földön megfizethe-
tik : mint sem azéba, ki csak egy más, ugy nevezett 
,jobb' életben biztat szellemi jutalmakkal. Korunk 
leleményesebb a remélt anyagi hasznok kiszámitása-
és védésében, mint a morál eszményképeinek akár 
megszerettetése-, akár valósításában; és inkább küzd 
magánkörök- és nyilvános gyülekezetekben, élő 
szóval s irodalom utján, bevallott pénzérdek, mint 
bármilly magasztos, de csupán erkölcsi javak mel-
lett. Innen van, hogy napjainkban a nem csak er-
kölcsileg , de nálunk legalább, és most még polgári 
törvények által is megbélyegzett uzsora, mindun-
talan szóba hozatik; s az azt korlátozni törekvő rend-
szabályok elleni kikelés annyira nem tartozik a rit-
kább esetek közé, hogy inkább átalánosnak mond-
ható divattá lőn : sőt a miveltségbeni előhaladás fok-
mérőjéül nézetik az azt egészen ignoráló törvény-
hozói bölcseség. 

Távol vagyunk tőle, hogy ez utóbbinak irá-
nyában tanácsadókul akarjunk feltolakodni : mi egé : 

szen rá , a polgári törvényhozásra bizzuk az uzsora-
türvények további fentartását, vagy módosítását, 
vagy akár végképeni eltörlését. Ebbe mi nem avat-
kozunk. De azt már igen is kötelességünknek tart-
juk, hogy az e tárgy körüli nézetek tisztázását tűzve 
ki czélul, megigazítani törekedjünk több olly ferde 
fogalmat, melly azon erkölcsi s vallási felfogással, mint 
ez a keresztény társadalomban ez ideig honos volt, 
össze nem egyeztethető, sőt mindkettő, morál és hit 

iránt ellenségesnek mutatkozik. Mit tennünk már 
csak azon egy tekintetnél fogva is kell, minthogy 
az uzsorát szépítő, s annak üzésére felszabadító ,li-
berális' nézetek, épen Mózses törvényének (III. 25,36,) 
szelleme által ítéltetnek el. Azt pedig fölöttébb méltat-
lan dolognak tartjuk, hogy a szent törvényhozó magas 
tekintélye épen azok miatt szenvedjen csorbulást, 
kik azt legnagyobb mértékben kötelesek tisztelni; 
vagy hogy a keresztény morál követeléseire akkép 
nézzen le képzelt magasságából egynémelly jogtu-
dós , mint szánandó tudatlanságot, fejletlenséget, és 
miveltséghiányt tanúsító kiskorúságra. 

Az uzsorát, és ennek korlátozására hozott tör-
vényeket illetőleg szorosan meg kell különböztetni 
azt, a mi ezekben tisztán erkölcsi, attól, mi positiv 
joghatóság alá tartozik, és kényszerítő rendszabá-
lyok, vagy büntető törvények tárgyát képezi. a 
jriofál és hit legszentebb kötelességeink közé sorolja 
a felebaráti szeretet indulatát, és tehetség szerinti 
gyakorlását, az alamisnát, és a jótékonyság minden 
nemeit: mig a polgári törvényhozás az ezekrei kény-
szerítéstől ovakodik; nem azért, mintha nem tartaná 
szintolly nagy, s polgárilag is fontos kötelességnek 
a segélynyújtást, vagy bűnnek e tartozás teljesítésének 
elmulasztását: hanem mert képtelen megítélni, hol 
kezdődik minden egyes polgárra nézve, s meddig 
terjed e kötelesség teljesítésének határa; tehát azt is, 
hogy hol, és kire nézve áll be a bűnösség, és milly 
mértéke van a beszámításnak; melly nélkül pedig 
Ítélni lehetetlen, büntetni pedig legnagyobb igaz-
ságtalanság. Isten ezt magának tartván föl, az em-
beri tevékenységet nem akarta legszebb terétől meg-
fosztani , s a jót tehetés szabadságát a kényszerűség-
nek érdemcsökkentő lánczai közé verni : de azért na-
gy on is világos, és mélyen megrendítő szavakban adá a 
szabadságára hagyott emberiségnek tudtára, hogy 
e kötelesség azért l e g n a g y o b b (mivel az,első és leg-
nagyobb' parancsolat-, a szeretet parancsolatának tár-
gya; Mát. 22, 39.), és annak megszegése legiszonyúbb 
vétség; melly csak is az örök kárhozatban vehe-
ti el méltó, s érdemlett büntetését (Mát. 25, 34—46.). 

Meg kell annakokáért az erkölcsiség szempont-
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ját a polgári törvényhozásétól különböztetni ; melly 
két dolgot az élet és folületesség rendesen ugy össze 
szokta zavarni, hogy ha valaki az uzsoratörvények 
eltörlésének czélszerüsége felőli vitákat olvassa, vagy 
hallja, csaknem kénytelen az uzsorát magát is olly 
ártatlan valaminek hinni, mit csak egy miveletlen, 
barbár korszak tudott tiltani, vagy büntetni : olly 
korszak, melly nem vala képes a XIX. század nye-
részkedő miveltségének színvonalára emelkedni; s 
épen olly nevetséges fanatismussal igyekszik az ipar 
és üzlet egyik legfőbb, országokat virágoztató (?) for-
rását bedugni, mint minővel pár századdal előbb egy 
másik, még tudatlanabb nemzedék, a dohányzás el-
leni tilalmakat és büntető törvényeket hozta, vagy 
minővel a mennyei birodalombeli barbárok, a má-
konynyal űzött kereskedést (melly pedig az ango-
loknak olly hasznos,) gátolni törekedtek Ugyané 
categoriába tartoznak az égettbor, a hazárd játékok, 
akár otthon, és rejtekben, akár közhelyeken űzve 
stb. Mi azt mondjuk, hogy az uzsoratörvényeket el 
lehet törülni polgárilag (mint meg lehet engedni a 
mákonyszivást, a veszélyes sorsjátékokat), a nél-
kül , hogy ebből ama törvények haszontalanságát, 
vagy épen jogositatlanságát lehetne kivonni, s azon 
nemzedék miveltségére lehetne következtetni, melly 
magát e törvények alól kinőtte. 

A polgári törvényhozás nem mindig és mind-
azt tiltja, mit a morál is rosszal, s kárhoztat : hanem 
többnyire, és rendesen egyedül azt, mit a korszakok 
és népek kisebb-nagyobb fokú romlottságához képest, 
a siker némi reményével, törvényei által akadályoz-
hat. A mit m é g , vagy többé m á r gátolni nem le-
het , azt ,ad duritiem cordis' (Mát. 19, 8.) el szokta 
tűrni: de nagy tudatlanságra mutat az erkölcsiek-
ben és vallási dolgokat illetőleg, ez eltűrésből, kö-
vetkezőleg az emberek szabadságára hagyott dol-
gok többségéből azt következtetni, hogy a polgári 
törvények hallgatása, csak az ezt szükségessé tett kor-
szak nagyobb miveltségének jele, s bizonyítványa. 
Voltak időszakok és népek, mellyek az erkölcsi tör-
vény lehető leghívebb kinyomatává akarván a pol-
gárit is tenni, a részegséget (s ezt néha még halállal 
is), a fajtalanság minden nemeit, a káromkodást, és 
Istennek hittagadás általi megbántását, a szeretet-
lenséget stb. szinte büntették polgárilag; mint ma 
is ez történik egynémelly részben, és államok hatá-
rán : de tehát ez ama népek miveltséghiányának, ke-
vésbbé előrehaladt fejlettségének, kiskorúságának je-
le-e ? s nem inkább annak, hogy ama népek és ál-
lamok, a morál eszményképét polgári institutióik ál-

tal még jobban megközelithetőnek tartották, hogy 
sem a későbbi, vagy más kormányok, a szomorú 
tapasztaláson okulva? Valljon ez szégyenökre vá-
lik-e amazoknak, s nem inkább dicsőségökre? Mi azt 
hiszszük, hogy azon hézag növekedése, melly a mo-
rál és polgári törvényhozás követelései közt mind-
inkább tágul , épen nem nézhető a valódi miveltség 
bizonyítványául. S hogy az a polgári jóllét- és bol-
dogságnak sem szolgál előmozdítására, azt sok, ugy 
nevezett mivelt államok sorsát élethün rajzoló hírlapi 
tudósítások-, és statistikai adatokból ki lehetne mu-
tatni , ha ugyan illyesmi szándékunkban volna. A 
keresztény morál, s hitrendszer igényei alól mindin-
hább emancipáltatni kívánt törvényhozások, nem di-
csekedhetnek a miveltség (legalább keresztény mi-
veltség) magasabb fokára jutással : hanem csak a felől 
tesznek bizonyságot, hogy az élet, és a kereszténység 
szelleme között olly sokak által nyitott, s naponkint 
tátongóbb ür , egy ujabb beomlás következtében, 
még iszonyúbbá kezd válni ; minek mi nem tudunk 
örülni. Hisz igy végre a legmiveltebb nép szüksé-
geinek megfelelő törvényhozás az lesz, melly a 
keresztény tökéletesség kivánatait legkevesebbé ve-
szi figyelembe, s az evangelium isteni törvényét 
legjobban ignorálja. Ez is haladás, igaz ; de csak a 
közönyösség, az ujabbkori pogányság, nem pedig 
ama keresztény társadalom fönséges ideálja felé, 
mellyet az emberi-nem ujjászülője, a szeretet törvé-
nye által a világon létre akart hozni, s a parancsai 
szerint élő keresztény községekben időnkint valósí-
tott is : nem csak, de, mint hiszszük, ezután is fog 
valósitni. 

Különben az uzsoratörvények nem is mondha-
tók valami túlságos vallási buzgalom szülöttjeinek, 
vagy a gyűlöletessé tett canoni jog és középkori 
,obscurantisnius' kifolyásának : azok polgárilag, és 
emberbaráti szempontból tekintve is csupán a nagy 
tömeg, a gyengébbek, a szegények és szorultságba 
jöttek védelmére hozott rendszabályok; minőket a 
legmiveltebb társadalmak is helyeselnek. Csak olly 
elővigyázati s ovó rendszabályok azok, mint minők 
a legszükségesebb élelmi czikkeket, a szolgálatot és 
munkát , hust és gyógyszereket, bérkocsit és hidon 
átjárást, stb. kormányilag meghatározott árszabás ál-
tal bizonyos határok közé szorítva, mérséklik : nehogy 
az önző szeretetlenség, visszaélve a rászorultak ta-
pasztalatlansága- vagy szükségével, embertársainak 
nyomorát, fáradságát, nyavalyáját és fő bajait ki-
zsákmányolva, mások Ínségét gyalázatos pénzkere-
sés gazdag kutforrásává tegye. Mit ha az életszük-
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ségek csekélyebb nemeit illetőleg, a miveltségrei 
igények minden sérelme nélkül megtehet az ujabb 
társadalom: valóban csudálnunk kell , ha némellyek 
a legszükségesebbé vált, s általuk is kereskedési czik-
kül tekintett dolgot, minden vállalat és keresetmód 
életfóltételét, a pénzt, nem vélik illy előgondosko-
dás, és a megszorultakat a zsarolási vágyak ellen 
oltalmába vevő fensőbb őrködés méltó tárgyának. 

De ezt, mint mondók, nem akarjuk i t t , és je-
lenleg vizsgálni. Ránk nézve csak az bir sulylyal, 
hogy az uzsorát a religio szelleme, s egyházi törvé-
nyek olly határozottan tiltják, miszerint kath. hitét 
kellene megtagadnia annak, ki az ellene hozott törvé-
nyeket azon szempontból rosszalná, mivel ezek igaz-
ságtalanok, vagy a mai felvilágosodott kor józanabb 
felfogásával ellenkeznek. A czélirányosság- és hasz-
nosságról lehet igenis szó minden emberi törvények 
hozása-, vagy eltörlésénél: de az egyház által is 
megszentelt jogelvek benső igazsága nem eshetik 
soha kérdés alá ; s csak a hitében nádszálként inga-
dozóvá lett korszak sülyedése fölött kell sajnálkoz-
nunk, ha egy erkölcsileg épebb és egészségesebb, 
mert keresztényiebb korszak számára hozott törvény, 
ma már czélszerütlenné vált, és alkalmatlannak mu-
tatkozik. 

Az uzsora tudnillik, erkölcsi szempontból te-
kintve, legbensőbb lényege szerint, fósvénység,sze-
retetlenség, és más szorultságának kárörvendő ki-
zsákmányolása ; ez pedig lehetlen , hogy valaha jó, 
dicséretes, és hasznos lehessen Azt azonban már 
nem tagadjuk , hogy jöhetnek idők, mellyekről is-
teni Mesterünk is szól, midőn ,refrigescet caritas 
multorum' (Mát. 24, 12.); s midőn a polgári társa-
dalmak megelégedhetnek, ha a nyilt erőszak ellen 
óvhatják magukat: a szeretetlenség és keresztényte-
len érzés másnemű, hajdan még szinte tilthatott 
nyilvánításait, kitörülvén lassankint a polgárilag is 
megfenyíthető vétségek sorából. 

Mi tehát az uzsora, kath. szempontból? Nem 
egyéb , mint szeretetlen fölhasználása más fogyatko-
zásának, a végre, hogy ebből lehető legnagyobb 
anyagi hasznot húzzon. Látni való innen, hogy az 
e bünbeni részvételhez 1-ör olly szándék kell, mely-
lyet a szeretet törvénye kárhoztat ; 2-or pedig valódi 
zsarolás, melly a nyújtott pillanatnyi segélyt az el-
vevőre nézve károssá teszi. Ez benne az erkölcsileg 
rossz, és kárhozatos. De mivel e bűnnek természete 
hozza magával, hogy olly elemekből áll, mellyek 
nem mindig és egyformán latolhatok a külső beszá-
mítás mérlegén: az emberi törvényhozás, a belőle a 

polgári társaságra is háruló rosszakat megakadá-
lyozandó , csak átalánosan, és hozzávetőleg szab-
hatja meg a határokat, mellyeken tul az uzsorás 
kölcsön a vevőre nézve károssá válik. S ebben rej-
lik épen czéliránytalanságának lehetősége ; mellyet 
az emberek tulmiveltsége és ravaszsága, az egy-
ügyűek kárával, még inkább elősegíthet. 

Az ,usura' latin szó, magában véve csupán hasz-
not jelentvén, az uzsora is tulajdonképen ollyvalami, 
minek erkölcsi jó-, vagy rosszaságát a körülmények 
határozzák el. Azt kívánni, hogy a más által bizonyos 
ideig használt pénz, vagy egyéb jószág, a kölcsön-
adót is részeltesse bizonyos nyereségben, magában 
nem igazságtalan : ezt kiki méltányosnak találandja. 
Lemondhat valaki egészen is e haszonról, az evan-
gelium szellemében (Luk. 6, 34.) a segélyre szorul-
tat részesítheti alamisnában (mert az odaajándékozott 
haszon, vagyis elengedett kamat, valódi alamisna 
illy esetben) : de ezt szoros kötelességeül az egyház 
sem teszi, annál kevésbbé a polgári törvény, a ke-
reszténynek. Azért a minden kamatot rosszaló tul-
szigoruságot az anyaszentegyház soha sem helye-
selte ; sőt inkább folytonos gyakorlatával ellenkezőt 
bizonyított. Legtöbb jótékony intézetei csak illy jö-
vedelemforrásból élnek. Ámbátor csak is a kath. egy-
ház nyújtja a kamat nélkül kölcsönöző zálogházak 
gyönyörű példáit különösen Olaszországban ; hol ez 
intézetek a ,kegyesség házainak' (montes pietatis, 
montes Christi, deposita Apostolica) szép, de meg 
is érdemlett neveivel ékeskednek J). 

A kamat kívánása tehát erkölcsileg nem rossz : 

*) Stattler irja felölök (Ethica Christ, communis. P. III. 
sect. 2. n. 1683.) : „Montes isti conflantur ex piis donationi-
bus ; alias etiam ex publico aerario , ex contributione civibus 
imperata, ex pecuniis depositis, vel sequestratis, ex mulctis 
pecuniariis etc. Institutum hoc originem primam habuit in Ita-
liae civitatibus, ad P o n t i f i c i u m territórium pertinentibus. 
Finis ex primaeva institutione erat , ut subveniatur p a u p e -
r i b u s , ne hi cogerentur a J u d a e i s sub usuris enormibus 
mutuum sumere." Tehát ama sötét középkorban volt valami 
mégis, miben vele a felvilágosodás jelen százada nem mérköz-
hetik : tudnillik a szegényekrőli gyengéd gondoskodás meny-
nyei szelleme. „Ante omnes", irja még Stattler, „institutum 
hoc cives Urbis-Veteris (Orvieto) adoptarunt. Re in Camera 
Apostolica prius examinata, cum urbs ista ad P a t r i m o n i -
u m s . Petri spectaret, Pius II. Pontifex ßrevi Apostolico a. 
1463. die 3. Junii institutum hoc, quod ,montem Christi' ap-
pellabant, confirmavit ; cuius exemplum mox Perusiana civi-
tas, sacris sermonibus Monachorum ex OrdineS. Francisci de 
observantia incitata", (bár ne hallgatott volna a szerencsétlen 
város soha más tanácsadókra !) „anno 1467. abrogatis statutis, 
quae Hebraeis favebant, et magna pecuniae summa in pium 
opus collata, imitata est." (Az ezen intézeteket kezelő egyé-
nek ellátása végett azonban itt is meg volt a havonkinti járu-
lékok beszedése engedve : mi a később Némethonban is elter-
jedt zálogházak alapítására szolgált alkalmul.) 
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de annak mennyisége viszont, hogy az túlságosnak, 
és igy tiltottnak ne mondathassák, annyira a kö-
rülményektől függ, miszerint ezt a törvény pontosa.n 
soha sem, hanem csak átalában, bizonyos maximum 
időnkinti megállapításával jelölheti ki; mellyen túl-
lépve , önző tettének igazolása végett hiában keres 
az uzsorás mentséget a kölcsönöző által netalán re-
mélhető tetemes hasznokban: mert ha jó lélekkel 
akar azokban részt venni, szánja el magát a válla-
lattal járó veszélyekre is, és legyen társ, legyen 
a hasznos munkásság tevékeny előmozdítója, ne pedig 
henye szemlélője mások erőködésének. Egyedül ez 
nemes , emberi, s keresztényi : mindaz, mi ezen túl-
megy , utálatos önzés, a veszélynek más kárávali 
kerülése, vagy a szükségben levőnek embertelen ki-
szívása. Mély értelem, és nagy igazság rejlik egy 
tudós moralistának (Oberrauch, Theolog. Mor. Tract. 
XVII. de iure personali. §. 2881.) ama szavaiban: 
„Si lucrum non nisi mutuo accipiens ex tali negotio 
possit percipere, est b o n a accipientis s o r s " (melly-
ről a kölcsön adó jót nem áll, de nem is törődik ve-
le), „quam proin non licet e x a c t o p r e t i o velut 
v e n d e r e . ,Nemo suam commoditatem emere cogi-
tur' (S. Thomas, 2, 2. qu. 77. art. 1.). Alias rem n o n 
s u a m alter posset vendere."Vagyis az uzsorás, em-
bertársának majd szerencsétlenségét használja föl, 
mint alkalmat a megszorulttól minél nagyobb dijak 
kicsikarására, mellyekkel az általa nyújtott segélyt 
megfizettesse ; mi a képzelhető legnagyobb szivtelen-
ség: vagy pedig jó szerencséjét (azt, a mit nem ő 
adott neki,) pénzen vásároltatja meg; még pedig tőle, 
kinek ahhoz legkisebb joga sincs a világon. Mind 
a mellett arról, hogy mit parancsol ez ügyben a vi-
szonyokhoz alkalmazkodó eszélyesség tétetni, nem 
akarunk vitatkozni : mi megelégszünk annak kimon-
dásával, hogy az uzsora, lényegében a legutálatosabb 
bün; s az ennek megakadályozása-, vagy ha nem si-
került , fenyítésére hozott törvényeket, minden más 
szempontból inkább, de a keresztény miveltség és 
igazság tekintetéből soha sem lehet ostromolni. 

Közlemények Dalmatiából. 
IV. 

Ha a száraz-föld lakója első nap nem alhatik is a tenge-
ren , bizony elalszik az tovább , lia a nyugtalan liabok még 
jobban csintalankodnának is. Hiában, a természet meg szokta 
kívánni adóját. En legalább második éjjel már jobban éreztem 
magamat. Fölébredvén, a szép Makarszkát magam előtt szem-
léién!. Ha Spalato kis Triest : akkor Makarszka kis Spalato. 

Riváján körül belül 50 ház félkörben épült : s e félkör közepé-
ben emelkedik a városka nagyon csinos temploma. De ugy van 
jól : hisz az Isten házának mindenütt a legszebb helyen kellene 
állnia. Megjegyzendő, hogy Spalatoból Ragusa felé evezvén 
az idegen, sok szép falvakkal találkozik, mellyeket nálunk 
irtványoknak neveznének. Lesina keleti részének átellenében, 
Adria tükrébe szerényen tekintenek : Conola, Gradaz és Ba-
china községek; mellyek után esik a gyönyörűséges, de egész-
ségtelen Narenta völgye. Erről az oda való illyr nép mondja: 
,Neretva je od Boga prokleta'; vagyis: Narentán Isten átka 
honol. Az ott hosszabb ideig állomásozó császári tisztektől 
hallám, hogy az embernek Narenta táján különös prophyla-
xisra vagyon szüksége, ha egészséges akar maradni ; s hogy 
ez mind onnan van , mert a hamis Narenta gyakran ki szokott 
áradni, számtalan posványt hagyván maga u tán , főleg Opus 
várda táján. Nem sokára a Canal di Stagno piccolo is előttünk 
vala. Meg kell itt jegyeznem, hogy e csatorna a Salona hosz-
szában mintegy mérföldre terjedő száraz-föld által válasz-
tatik csak el a Ragusából fölfelé törekvő Adria habjaitól. Nem 
volna-e jó e nyugtalan testvéreket egySuez-féle átvágás által 
összeköttetésbe hozni ? De bizzuk ez ügy eldöntését a by-
draulikusokra. Annyi bizonyos, hogy a közlekedés 5 , vagy 6 
órával megrövidebbülne Ragusa és Spalato közt: de más rész-
ről a vonalból kiesnék Curzola, és Sabioncello nyugoti oldala; 
mi szinte nagy kár lenne. Ez utóbbiról mondhatom, hogy ne-
kem Curzoláig a regényesség szempontjából semmi sem tet-
szett annyira, mint Sabioncello. Ti hasznos olajfák, emeletes 
és csinos házikók , ti magasba néző búskomor cyprusok, ott 
a hegy oldalában, a kis kápolna körül ! rólatok az utas meg 
nem feledkezhetik ; képeteket a szemlélő lélek lemásolja my-
stikus photographiája számára maradandólag. E félsziget, mint 
hajónk kapitányától hallám, nem csak természeti szépségek-
kel bir ; hanem lakosai jó erkölcsű emberek egyszersmind, és 
vallásosak : a mellett pedig még gazdagok is. Ugy kell nekik, 
gondolám magamban ; hisz Istennek áldásául a földi jóllét, az 
emiitett előzmények után , csak különös esetekben, üdvössé-
günk tekintetéből szokott elmaradni. Az egész Sabioncello 
hosszában, a karcsú cyprusoktól körülvett igen szép templo-
mocskák , az ott virágzó hitélet felől világosan tanúskodnak. 
Meg kell itt említenem, hogy más fák akkor is szépek, ha 
csoportosan állnak, és erdőt , rengeteget képeznek : a cyprug-
sal azonban a dolog nem igy áll. Valamint az állatok orszaga-
ban a sas csak akkor szép, ha maga, vagy legfölebb párjával 
emelkedik karikákban az ég felé : ugy a Cyprus is költőileg és 
festőileg akkor szép , ha szakadozva s elszórtan ál l , Isten és 
emberek házait környezve. Mihelyt csoportosan áll, a szépség 
eszméje azonnal megzavartatott. Ki erről meg akar győződni, 
menjen a curzolai szorosba, s tekintsen ott szét az orebicsi 
partokon. 

De ideje, hogy már Curzola felől is irjak valamit. E szi-
getet már a phoeniciek látogatták. A görögök Corcyra melana-, 
a latinok Corcyra nigranak hivták. Strabo és Polybius tanúsá-
ga szerint Curzola várost Antenor nevü hős, ki Trójából jött, 
alapitotta. Jelenleg e városka katholikus lakosainak száma 
három ezerre rúghat. Anyatemplomuk kívül sokkal szebb, 
mint belül. Ugyanis e templom egykori gondnokát egy sze-
rencsétlen ötlet arra birta, hogy ó-szerü belsejét kimeszeltetní 
engedte. I t t mulatásom alkalmával Curzola város katholikus 
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hivei egy népszerű ünnepet ültek, tudnillik az akkoriban meg-
választott Zafíron János lelkészöknek vallásos beiktatását. A 
nap hősére már csak azon egyszerű diadaliveni felirás is ör-
vendeztető lehetett : ,E Veglia natus tert ius, nobis ob opus 
perfectum primus.' Curzola város iskolái jó karban vannak : 
nem ugy az ide közel eső Blata községéi ; hol 200 tanköteles 
gyermek közül az iskolát csak 60 látogatja. Intra pareuthesim 
legyen mondva, hogy Dalmatiában Curzola lakosai a hajók 
építéséhez legjobban értenek ; miért is ők hajóépitéssel és 
azok teljes fölszerelésével nagyban foglalkoznak. 

Curzolából Ragusáig említésre méltónak találom a dél-
felé utazónak balra eső ,Val di noce' szépséges kert jei t , már 
csak azon oknál fogva is, mivel boldogult Ferencz császár erre 
utazván, Val di nocet, különösen gróf Gozza kertjét , magas 
látogatásával szerencséltette. E gróf kertjében mai nap is ép-
ségben áll a két keleti juharfa , mellyről azt állítják, hogy 
birodalmunkban legnagyobb. 

Hét órakor estve már a ragusai állomásnál Gravosában 
voltunk. Uti naplómat még az nap rendezgetém ; mert tapasz-
talásból tanultam, hogy az utunkoni benyomások, ha legalább 
vázlatban azonnal föl nem jegyeztetnek, csakhamar u j benyo-
másoknak engednek helyet. 

V. 

Ragusa ! ősrégi tengerparti város ! ősrégi a te kinézésed 
is. Századok óta komoran nézesz a korlátlan Adria síkjára. 
Hej ! ha mohos falaid, a most élő nemzedékhez élő nyelven 
szólhatnának : nem kellene akkor busulni a számos küzdelmek 
zavarában elveszett okmányokon. Hitelt érdemlő okmány len-
nél tenmagad is : elbeszélnéd , mint liarczoltál a görög, török, 
magyar és velenczei signoria ellen. Utaid görbék, már fekvé-
sednél fogva , és tekervényesek : különös egy véletlen, hogy 
t e , a történet tanúsága szerint, tetteidben sem jártál minden-
kor egyenes uton. A velenczeiek e várost Heptapolisnak (?) 
nevezték ]) ; s a czimerén látszó nagy betűket : ,S. B.' (S. Bia-
gio, szent Balázs,) ,sette bandiere'-, azaz : hét lobogóra ma-
gyarázták : a körülményeknek megfelelőleg, akkori politikájúk 
szerint, a hét közül majd egyiket, majd másikat használván. 

Ragusa, az illyrek Athenje , mint ezt az ujabb irók el-
nevezték, az éjszaki szélesség 42% foka alatt fekszik , magas 
hegyek tövében, áloék és olajfák csoportozatától övedzve. 
K á r , hogy partjai közvetlenül, a falai alatt áthaladó hajók 
állomásául nem szolgálhatnak. Gravosa, hol jelenleg a gőzö-
sök ki- és megrakodni szoktak, háromnegyed órányi távolság-
ra van Ragusától. 

Ragusa régi történetét illetőlegPetternélolvasám, hogy 
e köztársaság kezdete Kr. e. 636-ik évre esnék. Első lakosai 
enchelik valának ; 590-ben Kr. e. már egy egész görög gyar-
mat Peloponnesusból ide telepedett (mint ezt cesareai Euse-
bius mondja); Epidaurust alapitván. 164-ben Romának hó-
dolt; 395-ben Kr. u. a byzanti nagy birodalomhoz tartozott ; 
1358-ban Nagy-Lajos királyunkat uralta : a gyászos emléke-
zetű mohácsi csatáig, királyainknak évenkint 500 aranyat 
adózván. 

Első Richard angol király, vendégszeretőleg fogadta-
tott e város polgárai által 1192-ben. Nem különben Zsigmond 

királyunk; ki BajezidzultántólNikápolynál keményen megve-
retvén, a két Kanizsayval, Gara Miklós kíséretében Dalmatiába 
menekült*) : hol Lacroma szigetén, Ragusa nevében, Bona, 
Gerva, és Gozze patríciusok által fogadtatott. A vesztett csa-
t á t , valamint utjának lankasztó fáradalmait e helyütt kipihen-
vén , tör tént , hogy királyi elismerése fejében Ragusa recto-
rait minden időre, sarkantyús vitézeinek sorába iktatta. Ha-
nem a köztársaság szabályzatánál fogva átalában tilos volt 
bármilly idegen rendet elfogadni, annál kevésbbé viselni ; mi-
ért is a sarkantyús rend fényes jelvénye csak a meghalt re-
ctor koporsójára, az is csak temetése alkalmával tétethetett 
föl ; mint ezt Ragusa mostani mélt püspökétől hallám. 

Assisi sz. Ferencz 1220-ban itt tartózkodván, megkér-
deztetett , hogy mit gondolna: meddig maradand föl Epi-
daurus köztársasága ? Es ő válaszolá : ,mindaddig , valamig 
a köztársaság területén a vallások meg nem keverednek.' Ra-
gusáról megjegyzendő, hogy lakosai, a néhány görög nem-
egyesültet leszámítván, tisztán katholikusok most is. Az 1780-
ban Oroszországgal kötött szerződés következtében megen-
gedtetet t , hogy e hatalom consula Pille külvárosában , a gö-
rög nem-egyesültek számára egy kis kápolnát építtethessen. 
II. Katalin azt könyvekkel, és mise-ruhákkal bőven ellátta. 
Ragusa május 26-án, 1806-ban a francziák által bevétetett 
Lauriston tábornok alatt, és januar 30-án, 1808-ban megszűnt 
köztársaság lenni. ,Sic transit gloria mundi! ' 

Megemlítésre méltónak találom Petter után azt is, hogy 
942-ik év óta e város védszentje szent Balázs. A hagyomány azt 
t a r t j a , hogy Velencze, a X. században Epidauru3 fővárosát 
keményen ostromolván, a köztársaság e szorongattatásának 
közepette, egy ottani papnak sz. Balázs megjelent, és közölte 
vele a város megvédhetése módját ; mellynek következtében 
csakugyan sikerrel harczoltak Ragusa akkori hős polgárai : 
miért is a szentnek fejét a XI. században Cappadociából Ra-
gusába hozták. Csinos temploma mai nap is ott áll a székes-
egyház főszomszédságában. 

Ragusa nagyobb templomairól átalában mondhatni, hogy 
szépek. De mit ér a templom szépsége, ha ajtatos kereszté-
nyektől nem látogattatik ? Ollyan az , mint a szép kert virág 
nélkül. Hála Istennek ! Ragusa templomairól ezt nem mond-
hatom : azokban a nap minden óráiban ajtatoskodókat láthatni. 

A székes-egyház gazdag ereklyetára, honíiaim előtt 
már csak azon oknál fogva is érdekes lehet , mivel a magyar 
kereszténységnek legdrágább ereklyéje, sz. Is tván, első 
apostoli királyunk jobb keze, e helyütt őriztetett 1771-ig; 
melly évben, e nagybecsű ereklye Mária Theresia, boldog 
emlékű királynénknak ajándékoztatott : ki ez esemény ünnepi 
alkalmára emlékpénzt is veretett. 

A ragusai székes-egyházban egy volt csak , a mi ki nem 
elégitett, az tudnillik, hogy e minden tekintetben csinos temp-
lomnak állandó szószéke nincsen. Véleményem szerint, az ol-
tár után minden templomban legtöbb gondot a szószék igé-
nyel : hisz az apostoloktól ültetett kis csemete, most terebélyes 
fa , a keresztény vallás szent fá ja , mellynek bokros lombjai 
alatt a nemzetek igazság, erény, és boldogság után halad-
hatnak, a szószékről ápoltathatik legsikeresebben. Ha az elve-
tett mag közül sok kősziklára, s tövisek közé esik is , azért 

*) Düringsfeld. II. Köt. 241. 1. >) Horváth Mihálynál ,11. Köt. 95. 1. 
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nagy része mégis termékeny földre talál, és százszoros gyü-
mölcsöt hoz. Mondanom sem kell, hogy sz. Pál apostol sza-
vai dönthetetlenek : „Neque qui plantat, est aliquid, neque 
qui rigat ; sed qui incrementum dat, Deus" (I. Corinth. 3, 7.). 
Igaz, hogy az oltártól is lehet szónokolni, mit én szószék 
nem létében, az emiitett sz. csarnokokban tettem is : de minő 
sikerrel? azt a jó Isten tudja. A templom hosszú levén, a szó 
már a huszadik sorozatnál megtörik : a föbejárásnál állók csak 
zavart hangokat, és egyes szavakat hallhatnak. Én rövid be-
szédem után még inkább sajnálkoztam, hogy a ragusai szé-
kes-egyháznak állandó szószéke nincsen. 

Mielőtt Ragusától bucsut vennék, el nem hallgathatok 
egy eseményt, melly itt tartózkodásom alkalmával történt. 
Ugyanis mult évi május 20-dika volt, hogy Ragusa falai alatt 
két franczia ,Algesiras' és ,Eilau' nevü csavar-sorhajó, Jurien 
de la Graviere aladmirál vezénylete alat t , mintegy 2000 lé-
pésnyi távolságban megállapodott ; azután 180 ágyúival, mely-
lyekkel a két óriás föl volt szerelve, néhányszor megfordul-
ván , Gravosa felé haladt; hol az ugy nevezett Ombla szoros-
ban horgonyt vetvén , valami három hétig állomásozott. A 
szokásos 21 üdvlövés még az nap délután ,Algesiras' ágyúi-
ból megtörtént ; mire részünkről a fogadj Isten ,Taxa' erőd-
ből viszonoztatott. Hogy a két franczia óriásnak további 
napokon is számos bámulója vala, mindenki gondolhatja, 
ha nem mondom is. A sok politizálás közt a szent Pünkösd 
dicső vasárnapja is fölvirradt. Katona hiveimnél az emii-
tett napon kötelmeimet elvégezvén, Gravosa felé ballagtam, 
hol , mint már előbb mondtam, a két franczia vendég 
állomásozott. Mentem pedig oda főleg azért , hogy a sor-
hajókoni isteni-tiszteletnek tanuja lehessek ; melly Pünkösd 
napján ,Algesiras' kápolnájában, Augereau nevü tengeré-
szeti lelkész által vala tartandó : hova csekélységem is az 
emiitett lelkész részéről hivatalos volt. Mondhatom, lelkem 
az egész uton hazám piros Pünkösdére gondolt : testileg ugyan 
Adria partjain, de lelkemben köztetek valék, kedves bará-
tim ! Én láttam , mint siet ez órában az ajtatos falusi nép, vi-
rággal kezében, Istennek sz. háza felé, hő imáját a mindenek 
Urának ott bemuta tandó. . . . A három negyed óra Gravosáig 
csakhamar elmúlt: és ón nem sokára Neptun hátán, franczia 
oltár előtt, és e nemzet hatalmas ágyúi közt álltam. Az isteni-
tisztelet tizenegy után kezdődött : melly alatt az aladmirál 
jobb oldalán a török császár biztosa, Chimail eíFendi foglalt 
helyet ; utánuk következett az ez alkalomra meghívott ragusai 
hölgyek és urak serege. Hogy a tengerészek ajtatosak, ez 
átalánosan tudva van : mindazonáltal én ez isteni-tisztelet al-
kalmával különösen egy gyengéd vallásos jelenetnek valék 
tanuja , mellyre életem minden napjaiban édesdeden emléke-
zendem vissza : s ez az , hogy a franczia tengerész tisztek 
nagyobb részint, a szent mise alat t , imádságos könyveiket 
zsebeikből kihúzván , apró gyermekekként ajtatosan imádkoz-
tak. Mondhatná itt valaki, hogy biz ez nem olly fontos körül-
mény: hisz az imádság minden keresztény embernek szent 
kötelessége; s hogy e szerint a franczia tisztekre legfölebb 
isteni Üdvözítőnk ama szavai alkalmazhatók : ,Servi inutiles 
sumus; quod debuimus facere, fecimus' (Luk. 17, 10.). Mind 
igaz ; és erről meg is vagyok szentül győződve : hanem az is 
igaz , hogy e mivelt tisztek közt, sok, csak fölületes mivelt-
séggel biró úrfi , kivált hölgyek társaságában, még csak ke-

resztet is vetni magára, szégyennek tartotta volna ; attól tart-
ván , nehogy keresztvetése alkalmával, büszke homloka az 
ultramontanismus és obscurantismus bélyegével jelöltessék. 

De még más biztositékot is szerzett nekem e pünkösd-
napi tapasztalásom : értem a frankhoni catholicismus virágzá-
sának élő biztositékát. Minden esetre el volt hamarkodva azok 
Ítélete, kik azt híresztelték , és a világgal minden áron elhi-
tetni akar ták, hogy a franczia civilisatio, az álbölcseség tető-
pontjához közeledvén, nem sokára az atheismus karjaiba dő-
lend. En ezt nem mondhatnám : e nemzet fiatalságának nem 
megvetendő részét az Isten szent oltára előtt látván , lelkem 
a látottakon felettébb megörült, és hangosan súgta szivemnek, 
hogy bizony o t t , hol e nagy reményű csemeték növekedtek, 
a catholicismus a civilisatióval egy fedél alatt még sokáig 
megférend ; s hogy ezek ott nem valamelly ellenkező polu-
sok : hanem szerető testvérekként karöltve haladnak. De hogy 
is lehetne ez máskép , kérdem én ? Hisz az isteni szavak sze-
rint , mindenkor igaz fog maradni : „ex fructibus eorum co-
gnoscetis eos." A jó fán rossz gyümölcs nem terem ; mint a 
rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Hol a hitélet illy módon 
nyilvánul, ott a tényezőt eltalálni nagyon könnyű dolog : az 
nem lehet egyszerű ,dressura', sem valamelly gépies oktatás, 
hanem tényleges keresztényi elvekben gyökeredző nevelés, 
mellyben e fiatal nemzedék szerencsés vala részesülni. 

Drága honom nagyreményű fiatalsága ! hozzád is vol-
na egy kérésem : ha igénytelen közleményeim kezedbe is ke-
rülnének , olvasd azokat ; de olvasd haszonnal ; s okulj az em-
iitett példán ! Szent hitünk horgonyába mindkét kezeddel ka-
paszkodva, tanulj; tanulj sokat : hisz a z i g a z i bölcseség Is-
tenhez vezet : de csak is ez isteninek keresése után indulj ! 
Igy fogod csak elérni, hogy földi pályádon haladva, ne homo-
kon épits, hanem egy rendületlen sziklán ; s részese leendesz 
az igazságnak , az erény- és boldogságnak. 

S most egy nagy lépéssel tovább mehetünk : hogy kitű-
zött keretünkbe Dalmatia déli tájait is belefoglalhassuk. 

VI. 

A ,Bocche di Cattaro'-nak nevezett öböl, mellyről 
előlegesen már sok szépet, részint hallottam , részint olvas-
tam , mondhatom , nem lepett meg. A tenger , hegyektől kö-
rülvéve , ha öblöt képez, már magában is szép. Hát ha még 
emberi szorgalom a divó ízlésnek hódolva, part jai t , csinos la-
kokkal , Istennek szentelt házakkal, virágos kertekkel raká 
meg ! Akkor az csakugyan megfelelhet a szépség felőli min-
den igényeknek. Adria furfangos síkjáról, a Boccába beka-
nyarodván , tüstént kivehető balra a kies városka, Castel-
nuovo ; mellyről az mondatik , hogy Dalmatiának legegészsé-
gesebb helye ; mint ez lehet is : hisz itt a tenger és a levegő 
szünetnélküli, ugy szólván, harmonikus mozgásban van. E 
városkában egyik szomszéd nem panaszkodhatik a másik el-
len elzárt kilátása miatt : mert az egész egy jól rende-
zett eircusként, elég magas és csúcsos dombon emelke-
dik. A várost a tengerről, a tengert a városból kell néz-
ni : akkor mindkettő szép. Castelnuovo lakosainak számát 
3000-re tehetni : nagyobb része görög nem-egyesült val-
lású. A járás-kelés e városban, már fekvésénél fogva, igen 
bajos. S mit mondjak templomairól? Azok szinte rosszul 
helyezvék el : majd mind a városon kivül van Ej-
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szak-nyugot felé, o t t , hol a város kertjei kezdődnek, van 
egyszersmind az idevaló helyőrség sírkertje is. E nevet az 
megérdemli a szó teljes értelmében ; mert valódi sirok kertje. 
Meglátogatám egyházunk e kis szántóföldjét, annál is inkább, 
mert hiveim közül már néhányan szinte ott pihennek. Zajta-
lan az , mint átalában az egész tájék Sutorina felé : a síri 
csendben csak a tenger monoton lucskolása hallatszik ; mintha 
mindörökké csak azt mormogná : ,ugy volt régen, ugy van 
most is.' Ha a vándor e helyütt a számos sirdombokat elszo-
morodva szemléli, önkénytelen azon gondolatra jön : ,Mennyi 
nemes , súlyos betegségtől megtört sziv , távol szülőföldje- s 
hazájától, porladozik i t t , ez idegen hantok alatt ? Kedves 
költőnk szerint „fénytelen itt szunnyad, s kő se mutatja he-
lyét." Keresztény utas ! ki adott alkalommal talán szinte me-
rengeni fogsz e szent helyen, vigasztalódjál ! Tekints föl a 
sírhantok közt magasba emelkedő, s drágán aranyozott te-
metői keresztre ; szent vallásunk biztató nyelvén ekképen fog 
az hozzád szólni : ,Itt a barát ; itt a rokon : nálam a hon, s az 
örökké tartó élet' *). (Vége köv.) 

A császárdalmatika. 
(Vége.) 

A dalmatika hátrészén levő kép, e körirattal : ltjaovg 
XqiOtÔç, // Iuertx/uôçifwaiç. ,Jézus Krisztus, a színváltozás', 
Krisztus urunk színváltozását ábrázolja J) A kép főtárgyát a 
színváltozásnak pillanata teszi : az Üdvözítő a törvénytáblák 
által jelelt Mózses és Illyés közt lebeg ; mig kissé alább, a he-
gyen állva, a íiárom apostol, Téter, Jakab és Jáuos, ez utóbbi 
épen Krisztus alatt ábrázoltatik ; kik magukat részint ruháik-
kal , részint állásukkal a dicsőült Megváltó fényének kápráz-
tatása ellen oltalmazzák. A fiatalnak ábrázolt János, meghaj-
lott állásában a földre néz. Mellékalakokul, Krisztus még két-
szer ábrázoltatik tanítványaival, kik őt Tábor hegyére 2) ki-
sérték : egyszer, midőn a hegyre fölmegy, és másodszor, mi-
dőn onnan leszáll ; e képek a főképpel levén mintegy össze-
kapcsolva , mellyeken át egy fának ágai szétterjednek. 

A karokon levő képek az Oltári-szentség szerzését áb-
rázolják. Bal oldalon , Krisztus egy asztal mellett állva , raj-
zoltatik , három apostollal jobbján, és hárommal balján ; nekik 
a kenyeret nyújtván, még pedig ostya-alakban, vörös kereszt-
tel. Ez ábrázolat fölött áll: Iijoovç Xqiotoç, häßers, (páysre. 
,Jézus Krisztus. Vegyétek , egyétek.' Hasonlóképen a jobb ol-
dalon Krisztus egy asztal mellett áll, hat apostoltól környezve ; 
vörös bort egy edényben nyújtva tanitványainak, e fölül elhe-
lyezett szavakkal: lr\Oovg XqiotÔç. Híers £g avrov jictvreç. 
,Jézus Krisztus. Mindnyájan igyatok belőle' 3). 

Hogy ez öltöny byzanti művészek müve, azt , ha mind-

*) E sorok tisztelt írója vegye a távolban e keresztényileg ma-
gas eszmék és érzelmek nyilvánításáért mindazok háláját, kiknek, mint 
alul jegyzettnek is , ama messze partokon és csendes sirkertben egy fi-
vérök nyugszik. ,Requiescant in pace !' S z e r k. 

1) Hasonló képről tesz említést Seroux d' Agincourt az idézett 
munkában. 

2) Sz.Máté ev. 17,1., s köv. Sz.Márk.ev. 9,1. , s köv. Sz. Lukács ev. 
9 , 28. A liagyomány szerint Tábor nevü hegyen történt az Ur szín-
változása. 

3) Sz. Máté ev. 26, 26. 

járt a felhozott görög feliratok nem volnának is, az egésznek 
modora s jellege eléggé bizonyítja. A hagyomány III . Leo pá-
pa korából származtatja; ki 795-ben lépett a pápai t rónra, s 
816-ban halt meg. Ezen időnek a képeket jellegző modor is 
megfelelni látszik , noha a rajzolatok, tekintve a művészi fel-
fogást, ritka jelességüek. A kort történeti bizonyossággal, és 
okmányokkal támogatva meghatározni, lehetetlen. X. 

egyhAzí tudósítások. 
Ó es. kir. Apostoli Fölsége Laxenburgban, f. évi julius 17-én 

kelt legmagasb elhatározásánál fogva, a győri székes káptalannál S t e r-
n e Ferdinand kanonokot soproni főesperessé , S z e r d a h e l y i An-
tal kanonokot mosoni főesperessé , H ä u s e r Fábián kanonokot locs-
mándi főesperessé, Z e r p á k János kanonokot győri főesperessé, a 
püspöki cancellariaigazgatóját Dr. S c h r e i b e r Lászlót kanonok- és 
komáromi főesperessé, végre W a g n e r János kocsi plébánost, és 
N o g á l l Károly tanárt, a gyermek-seminarium igazgatóját, tiszte-
letbeli kanonokká méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége Laxenburgban , f. évi julius 17-én 
kelt legfelsőbb elhatározásánál fogva , az esztergomi fő székes-kápta-
lannál megürült székes-egyházi főesperességre, Dr. K e m p Mihály 
kanonok-, és sz. Mártonról czimzett bulchi apátnak előléptetését legke-
gyelmesebben helybenhagyni méltóztatott. (W..Z.) 

E s z t e r g o m , julius 28-án. Ő eminentiája, a bibor-
nok-érsek és herczeg-primás mai napon mutatta be a seregek 
Urának a vérontás nélküli áldozatot ama c3. kir. katonák lelki 
nyugalmáért, kik az olasz háborúban a Fejedelem- és hazá-
ért elvérzettek. A cs. kir. tisztviselők, és nagy számmal egy-
begyűlt ajtatoskodók egyesiték imáikat ő eminentiájaéval : ki 
ezen fölül elrendelni méltóztatott, hogy az esztergomi megye 
főbb városaiban, a közel napokban szinte gyászmisék tartassa-
nak az elestek lelki nyugalmáért. 

V á c z , julius 27-én. A váczi siketnéma-intézeti növen-
dékekkel e folyó évi augustus hó 13-án délelőtti 10 órától 12-ig 
tartandó nyilvános vizsgálatra szives meghívását tisztelettel 
közzé teszi az i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a . 

( N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . ) A szakolczai irgalmasok 
zárdájának perjele, maga s társai nevében ezennel legmélyebb 
háláját fejezi ki mindazon jótévők iránt, kik ugyanazon zárda 
templomának kijavításához kegyes adományaikkal járultak. 

* Pest , jul. 24. Kedves szolgálatot vélünk tenni a t. cz. 
lelkipásztoroknak , midőn L e c h n e r József pesti óramüvész-
nek a templomi toronyórák kiállítását, és kijavítását illetőleg 
közrebocsátott felhívását közöljük ; ez által alkalom nyúj-
tatván, j ó , és sokáig tartó toronyórák készíttetésére, vagy a 
netalán romlottak kijavíttatására. Czimzett óramüvésznek bolt-
ja, hova a levelek is intézendők, Pesten, váczi utczáb. 5. sz. a. 
van. Az illető felhívás így hangzik : 

,Különösen ajánlom a t. községek- és helyhatóságoknak 
a világhírű Mannhardtféle toronyórákat; mellyeknek egyedüli 
bizományosa egész Magyarországra nézve fönnevezett levén, 
ő a jobb toronyórákban nagy szükséget szenvedő hazánkba 
azoknak behozatalát elérni szándékozik. Ezen órák azon előny-
nyel birnak, hogy azok mindjárt a műhelyből kis bezárható 
ládákba rakatnak : mi által nem csak hogy tisztán maradnak, 
hanem a nagy tért elfoglaló, s gyakran drága deszkarakládák 
is , mellyeket végre még sem lehet bezárni, meggazdálkodtat-
nak ; továbbá ezen órák akkép vannak szerkesztve, miszerint 
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azok a lehető legalsóbb helyen felállíthatok , hol a templom-
tornyok legrendesebbek, a hévmérséklet legegyformább, s az 
ut a felhúzáshoz legrövidebb ; ezenkivül birnak azok még sok 
olly előnyökkel is, mellyeket csak azok megtekintésekor vehet 
észre az ember (mi végre nálam mindig van egy illyen óra, a 
t. cz. közönség általi szives megtekintés végett fölállítva), s 
mellyek szintúgy az egyszerűség-, valamint jóságra nézve min-
den eddigi szerkezetű toronyórákat felülmúlnak. 

Miért is alulirt ajánlkozik minden e tárgyban adandó 
bővebb, akár szó-, akár Írásbeli felvilágosításra, mint nemkü-
lönben minden erre vonatkozó megbízások elfogadására: mellye-
ket ő a legjutányosb áron teljesíteni iparkodandik, s mindent el-
követend, hogy az emiitett uj szerkezetű toronyórák nálunk is 
mielőbb átalánosan meghonosittassanak. Meggyőződés végett 
legyen szabad itt felhozni a nem igen régen már Vadkertre, 
Egerbe (a nt. minoritáknál), Korponára, Rozsnyóra , Dob-
sinára stb. szállított órákat. 

Ha a t. községek és helyhatóságok egy toronyórát meg-
rendelni szándékozván, e végett alulirtat megbízni akarják, s 
költségvetést óhajtanak : akkor legyenek szivesek alulirtnak a 
következő adatokat szolgáltatni: 

1) Milly nagy alsó karimájok azon harangoknak , mely-
lyekre a kalapácsoknak ütniek kell ; s milly nehezek a ha-
rangok ? 

2) Valljon az óra negyedet és órákat üssön-e, vagy vall-
jon egy harmadik harangon az órákat után is üsse-e ? 

3) A toronynak hány oldalán mutassa az óra az órákat 
és negyedeket ? 

4) Valljon vannak-e már készen óra-számlagok , s milly 
nagyok azok, vagy milly nagyoknak kell lenniek ? 

5) Minő a toronynak belső magassága sulyesetre nézve, 
s annak belső térsége és a fal vastagsága a számlapoknál?' 

Rouia, jul. 19-én. A ,Giornale di Roma' közli őszent-
sége-, IX. Pius pápának jul. 15-én kelt apostoli iratát Albano 
bibornok-vicariushoz , mellyben a kereszténység atyja nyilvá-
nítja , miszerint az egész világ előtt tudva van, minő érzel-
mek lelkesiték ő t , midőn az Olaszországban kiütött háború 
vészeinek eltávolítása végett , az egész püspöki kart fölhívta 
a közimádságok megtartására ; hogy tudnillik Istennek legbe-
csesebb ajándéka, a béke volt az, a miért annak adójához kö-
nyörgött. Most tehát , miután ez égi adomány el van nyerve, 
rendeli ő szentsége, hogy ünnepélyes hálaáldozat mutattassék 
be Romában , az egész hivő nép részvétele mellett : hogy Is-
ten a csapások legnagyobbikát, a háborút megszüntetni mél-
tóztatott. „Bárminők legyenek is," folytatja a pápa, „e béke-
kötés eredményei, mi azokat béketűréssel fogjuk bevárni ; bi-
zodalmunkat mindenkor Istennek azon oltalmában helyezve, 
mellyel ő most és mindenkor kegyes a maga helytartóját, 
anyaszentegyházát, és mindkettőnek jogait megvédni. Minél-
fogva a szokásos imádságok után, mise végével, a békeség-
ért mondott ima helyett, a hálaadási könyörgés (Pro gratia-
rum actione) fog ezentúl elmondatni. Hálát adni Istennek a 
békeségért, melly a két hadviselő kath. nagyhatalmak^közt 
létre jö t t , kötelességünk : de az imádságot folytatni valódi 
szükség ránk nézve, miután az egyházi állam több tartomá-

nyai még mindig a rend fölforgatásának áldozatai ; s e tarto-
mányokban történik, hogy egy idegen, bitorló hatalom nap-
jainkban hirdeti, mikép Isten az embert nem csupán politikai, 
hanem vallási nézeteit illetőleg is, egészen szabadnak alkot-
ta . . . . hogy egyszer, a mindenható s kérlelhetlen bírónak val-
lási nézeteikről szorosan számot adandók, későn tapasztalják, 
miszerint csak egy Isten és egyetlen hit van, s ki az egység 
mentőbárkáját elhagyja, az örök büntetések özönében me-
rülend el. Világos azért, hogy imádságainkat folytatnunk 
kell, hogy Isten a maga végetlen irgalmánál fogva mél-
tasson arra , miszerint az értelem és sziv egyenességét 
mindazok visszanyerjék, kik magukat az igazság ösvényé-
től eltérittetni hagyták; s hogy ne az állítólagos, és ha-
zug perugiai mészárlások, hanem saját tévedéseik és egyé-
ni vakságuk fölött siránkozzanak. — Hasonló vakság birt 
legutóbbi napokban egy csoport őrültet, többnyire izrae-
litát , arra, hogy egy istenes társulatot szentelt menhelyéből 
erőszakosan kiűzzön. Szintilly vakultság sok más rosszat is 
szült még, a mi bennünket szomorít, és szivünket vérzi. De az 
imádság erősebb mint a pokol ; és mindaz, mit Istentől a ne-
vében összegyűlt hivek kérnek , csalhatlanul meg fog adatni. 
S mi az, a mit mi kérünk ?Hogy Krisztusnak, anyaszentegy-
házának , és a sz.-széknek minden ellenségei megtérjenek, és 
éljenek." — A lyoni ,Gazette du Midi' megjegyzi, hogy az 
ő szentsége által emiitett amaz állítás, miszerint ,Isten az em-
bert nem csupán politikai, hanem vallási nézeteit illetőleg is 
egészen szabadnak alkotta', d'Azeglio marquisnak a bolognai 
lázadókhoz intézett kiáltványából van idézve, mellyet jul. 11-
én Bolognába lett érkezésekor tett közzé, mint Victor-Emma-
nuel küldöttje ; a zsidók által báuíalmazott szerzetes társulat 
pedig a Ferrarából kiűzött jezuitáké, kiknek ottani házuk is 
kiraboltatott. 0 szentsége egy, jul. 15-én valamennyi hatal-
masságok követeivel közlött ellenmondásban tett óvást mind-
azon sérelmek ellen, mellyek a legatiókban világi hatalma el-
len elkövettettek. Az irat jul. 12-én kelt , és Antonelli bibor-
nok által van aláirva. 

Schweiz! tudósítások szerint a szövetségi gyűlés, a 
Tessin cantonnak milanói érsek alá tartozó hiveit erővel ki 
akarja az egyházi kapocsból szakítani, s külön püspökséget 
tervez ; vagy legalább olly szakadást szándékozik a főpásztori 
hatalom gyakorlásának meggátolása által előidézni, minőt Ma-
rilley freiburgi püspök száműzetése által, ámbár sikeretlenül 
vett czélba. Bernből jul. 23-án irják a ,Frankf. P. Z.'-nak, 
hogy : „a tanács 27 szóval 11 ellen elhatározta Tessin és Grau-
bündten cantonoknak a comoi s milanói lombardi megyéktől 
leendő elszakittatását. A tárgyalás igen élénk volt." Hiában 
mondatott, hogy az elszakítás egyoldalú eljárással nem vihető 
ki, s hogy illyesmit különösen a tessini nagy-tanács ellenére, 
mellynek ez ügybeni nyilatkozata meg sem hallgattatott, nem 
tehetni ; következőleg a sz.-székkeli értekezést folytatni kel-
lene : a fönebbi határozat mégis meghozatott a nem-kath. több-
ség által ; s ezzel egy uj bonyodalom gyászos magvai el-
hintettek. 

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

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az uzsora, s erre vonatkozó törvények, 
erkölcsi szempontból. 

il 
Valóban, ha csak arról van kérdés, hogy mi he-

lyes, vagy helytelen, keresztényi szempontból, s bűn-
nek tartathatik-e, vagy nem az uzsora : ugy fölös-
leges minden vitatkozás. Alig van a kath. morál kö-
rében igazság, melly átalánosabban el lett volna min-
den időben ismerve, mint melly a kölcsönadással 
űzött ama visszaélést kárhoztatja. Természetjog és 
keresztény igazság egyaránt becstelennek nyilvánít 
minden olly kölcsönt, mellynél több vétetik vissza, 
mint a mennyi adatott. Adatik bizonyos értékű jó-
szág, vagy pénzmennyiség: és visszakivántatik több, 
mint mennyit az adott tőke, s az annak haszuálására 
számított jövedelem, egy m é l t á n y o s , és közön-
ségesen j o g o s n a k ítélt aránynál fogva kitesz. E 
t ö b b , a kárhoztatott visszaélés, a bűn , az uzsora. 
Az a r á n y n a k megítélése tehát mindenkor a józan 
közvéleménytől függ; s azt az élet, a körülmények, 
a társadalom fejlettsége, ipara, virágzása, stb. hatá-
rozzák meg. De miután ez aránynak tagadhatlanul 
m é l t á n y o s n a k , és ollyannak kell lenni, melly kö-
zönségesen jogosnak tartathassék : szükségkép a jo-
gosság felől itélő hatalom tisztje, s a törvények hi-
vatása, ez iránt időnkint, és a körülményekhez ké-
pest intézkedni ; s illy nagy fontosságú dolgot az 
egyéni tetszésre , az önző , pénzsovár, és bűnös ha-
szonlesésre nem bizni. S kik ez utóbbit kívánják, azok 
épen nem a mindent közjó szempontjából rendezni 
törekvő civilisatio s törvényesség emberei: hanem 
az önkény, és egyéni szabadosság pártolói; melly 
pedig a társadalomnak sem békéjét, sem anyagi jól-
létét nem fogja soha kellőleg biztosithatni. 

Innen van, hogy az egyház , melly mindenkor 
a rend, közérzület és törvényesség szószólója s kép-

viselője volt, az uzsorát is lehető legerélyesebben 
tiltotta; miből egyébiránt csak a természetjog és ó-
törvény által is nyilvánított örök igazsághozi hűsé-
ge tetszik ki. Mózses III. könyvének 25 ik részében 
rendeli Isten : „Ha szükségbejut embertársad, és elsze-
gényedik , és te befogadod őt mint jövevényt, vagy 
zarándokot, és nálad lakik : ne végy tőle kamatot, 
vagy t ö b b e t , mint adtál; hanem félj a te Istenedtől, 
hogy megélhessen nálad embertársad. Pénzedet ne 
add neki kamatra, s a neki adott búzát nagyobb 
mértékkel ne kivánd vissza." Az isteni szellemben 
hozott mózsesi törvénynek eme rendelete, maguk az 
ó-törvény mai hivei által is olly értelemben vétet-
nek, miszerint általa minden uzsora tiltatik, még a nem 
zsidók irányában is. Legalább a párisi zsidó gyüle-
kezetnek I. Napoleon által (1806-ban, az augustus-
hó 12-én tartott ülésben,) feladott ama kérdésre, hogy 
mit tart e pontra nézve a törvény, az adatott vála-
szul , hogy a legegyszerűbb kamatra is csupán ak-
kor adhatni kölcsönt, midőn kereskedelmi (tehát 
ha szonhajtó) vállalatról van szó : különben pedig min-
den kamat nélkül tartozik a zsidó, nem csupán hit-
sorsosa-, hanem bármilly vallású embertársának köl-
csönözni; mint ezt a törvény szavai valóban érthető-
leg is kimondják. (L. Assemblée des députés juifs, 
séance du 12. août. 1806.) Azért Istennek eme tör-
vénye, mond sz. Ambrus, mindazt kárhoztatja, mi 
a kölcsönözött tőkén fölül kéretik (az abból nyere-
séget nem vonható szegénytől) vissza. Dávid is olly 
határozottan erősíti, mikép Istennek hajlékába csak 
az juthat el, „a ki pénzét uzsorára nem adta" (Zsolt. 
14, 5.); Ezechiel pedig az embert utálatossá tevő, s 
őt az élhetés jogától is megfosztó kárhozatos bűnök 
közé sorolja az olly kölcsönadást, melly az adottnál 
többet követel vissza (18, 8.). A próféták eme nyi-
latkozatai mindennél jobban kitüntetik, mennyire 
lényegesen erkölcsi, s nem csupán szertartási, vagy 
egyéb tekintetekből hozott, és változtatható törvény-
nek kell az uzsora ellen hozottat tartani MózsesnéL 
Ezért tartá főn az ur Jézus annak tekintélyét az új-
szövetségben is rendületlenül (Mát. 5, 42.) ; és ama 
törvények közé sorolá, mellyek, mint az emberi ter-
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mészét- és örök igazságon alapulók, soha változta-
tás alá nem esnek. „Ha tehát", mondja Bossuet, az 
uzsora felőli értekezésében (Prop. 4.), „az uzsora ti-
lalma, a zsidók és keresztények megegyező hagyo-
mánya szerint, az erkölcsi tökélyre vonatkozik ; ha 
az igazság teljéhez tartozónak itéli, nem venni töb-
bet vissza, mint a mennyi adatott; ha e tilalom ama 
testvériségen alapul, melly mindnyájunk közt léte-
zik, kik azonegy religiohoz tartozunk, s kik mind-
nyájan Istennek gyermekei vagyunk : valljon gon-
dolhatja-e akkor egy keresztény, hogy az ő igazsá-
ga meghaladja a farizeusokét, látva, mikép a farize-
us legkisebb uzsorára sem vesz magának testvére 
irányában szabadságot, mig ő (a keresztény) ezt 
magára nézve megengedettnek véli ?" 

Az illy ,keresztény' legalább nem mondhatja 
magát az egyház hivének; melly magát mindenkor 
az ur Jézus ama szavaihoz tartva: „tegyetek jót , és 
adjatok kölcsönt, innen mi hasznot sem várva" (Luk. 
6 , 35.), akkép nyilatkozott a szent a tyák, közön-
séges zsinatok, és valamennyi tanítóinak egyező 
szava által, hogy érzelmeit ez iránt lehetetlen fél-
reismerni. „Bármilly magyarázathoz folyamodjék 
is valaki , mond fönebb is idézett értekezésé-
ben Bossuet, az uzsora mindenkor tiltva marad. 
Ha az evangelium szelleme azt kívánja, hogy til-
tottnak tartsuk, a kölcsönért viszonti kölcsönt re-
mélni: mennyivel inkább az, olly dolgot várni vissza, 
melly nem is adatott a kölcsönözőnek ! Ha az evan-
gelium czélja, a keresztényeket ama bűnösök fölé 
emelni, kik az egész (kamat) illetményt elveszik: 
mennyivel inkább fölül akar minket azokon emelni, 
kik többet is követelnek az illetménynél? És igy, 
bármilly értelemben vétessenek is az evangelium 
szavai, azok s z e l l e m e mindenesetre magában fog-
lalja az uzsora elleni tilalmat. Azt mondani, hogy az 
e szavakkal érintett dolgot nem mint parancsolatot, 
hanem csak mint tanácsot, vagy legfölebb is mint olly 
parancsolatot kell venni, melly bizonyos esetekben 
módositás alá esik, mint például az alamisna: az 
evangelium törvényének magasabb tökélyénél fogva 
lehetetlen ; az evangelium szelleme nem az, hogy 
egyszerű tanácscsá szállítsa le, mi Mózses törvényé-
ben már p a r a n c s o l v a volt ; és hogy az, a mi Mó-
zses törvénye szerint minden esetben kötelező volt, 
mint a testvérnek uzsora nélkül adott kölcsön, az 
evangelium törvényében csak némelly esetben nézes-
sék kötelezőül. Igy az evangelium lenne ó-törvény-
nyé, vagyis a kevésbbé tökéletessé." 

Minél erősebb volt a keresztény társadalomban 

a hit, s minél nagyobb az evangelium szelleméhezi 
ragaszkodás : annál hatályosabban tiltatott a szere-
tetlenség azon utálatos neme, melly az uzsoráskodás-
ban nyilvánul. A laterani III. közönséges zsinat ne-
vezetesen, nem csak az ó- és uj-szövetségi törvény 
által egyaránt tiltott utálatos bűnnek mondja azt; 
hanem el is rendeli, hogy a nyilvános uzsorások, az 
Ur asztalától eltiltatván, az egyházi temetés tisztele-
tétől is megfosztassanak. A lyoni II. közönséges zsi-
nat ugyané határozatok szoros megtartását rendeli; 
a viennei pedig akkép parancsolja, mint eretnekeket, 
mindazokat büntettetni, kik az uzsorát bűnnek lenni 
tagadják. „Si quis in illum errorem inciderit, ut per-
tinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non 
esse peccatum, decernimus eum velut haereticum 
puniendum." 

S csuda-e valljon, ha az egyház illy hatalmas 
eszközöket forditott egy olly utálatos bün elterje-
désének gátolására, melly a kereszténységet, a test-
vériség és szeretet törvényén alapulót, legmélyebb 
gyökerében támadja meg, és megsemmisitni törek-
szik? A régi pogány társadalom ezt a józan ész taná-
csánál fogva, s Önfentartási ösztönből tette : s a köz-
jót veszélyeztető métely elleni küzdelmek, a romai 
államban is csak olly élénkek és folytonosak voltak, 
mint erőteljes szavakban kinyomott az utálat, melly 
az önhaszonnak illy ártalmas utoni keresését a köz-
vélemény fóruma előtt megbélyegezte. Még az erköl-
csi sülyedés leggyászosabb korszakában is volt annyi 
ereje a becsület érzetének, hogy a népköltő Horácz 
az uzsorásokat a közmegvetésnek adhatta ezen ver-
seiben által (Lib. I. Satyr. 2.) : 

„Fufidius vappae f a m a m timet ac n e b u l o n i s ; 
Dives agris, dives positis in f o e no r e nummis, 
Quinas hie capiti mercedes exsecat, atque 
Quanto perditior quisque est, tanto acrius urget." 

A romai törvényhozást ker. szellemben rendező 
Justiniantól fogva, ki a nemes (illustris) személyek 
által adott kölcsönöknél a négy, a kereskedők közt a 
nyolcz, egyebekre nézve pedig a hat száztóli kamatot 
állapitá meg törvényesül, le, egészen az 1789-diki 
franczia forradalom idejéig, alig találtatik keresztény 
állam, kath. pedig épen nem, mellyben a törvé-
nyes határokon tul űzött haszonkereset, mint a pol-
gári társaságnak világszerte elismert legnagyobb 
ellensége, a legszigorúbb büntetésekkel nem illette-
tett volna. Minden esetre nagyon jellemző, hogy az 
uzsora csak olly időben és azoknál szokott pártolásra 
találni, midőn, és kik a vallás követelményei iránt 
elhidegülve, csupán az anyagi jóllétben helyezik az 
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emberi-nem boldogságát ; s az egyéni haszonnak a 
közérdeket, néhány nyerészkedő pénzvágyának a 
hasonlithatlanul nagyobb többség, tudnillik a szegé-
nyebb rész, ama részvét-, és könyörületre méltó, és 
megszorulni szokott néposztályok boldogságát ké-
szek föláldozni 

Azért a kereszténytelen, és hitelienes kormány-
rendszer megbukta után, az uzsora bűnössége felőli 
vallásos nézetek Francziaországban is ujolag föleleve-
nültek ; s a jól értett államgazdászat örömest fogadá el 
irányt adóul a keresztényi felfogást, mint a polgári tár-
saság közjóllétének e tekintetbeni legjobb biztositóját. 
I. Napoleon, a véres forradalom által megingatott egy-
ház és társadalom visszaállitója Francziaországban, 
az 1807-ik évi sept. 3-iki törvény által az utilitari-

]) Mennyire lényeges, és döntő befolyással birnak a val-
lási elvek e kárhozatos üzletre (jóllehet az azt gyakorlók Mó-
zses törvényét épen nem követik ebben, hanem hitszegőleg 
megtagadják), s milly hatalmas gátot képez e biin ellen a ,sze-
retet' vallása (a nem csak szóval vallott, de életbe is átvitt 
k e r e s z t é n y s é g ) , azt még a jelen , vallási közönyössége 
által eléggé jellemzett korszakunk átalános hithidegsége mel-
lett is tapasztalhatni. Tagadhatlan következtetésekre jogositó 
adatot szolgáltat ehhez a ,Pesti Napló' 173-ik számában köz-
zé tett ama statistikai átnézet is ; mellynek eredményeül meg-
jegyeztetik , hogy valamint a ,miveltségi fokozatot illetőleg' a 
honunkban 1856-ik év folytán elitélt uzsorások közül csak 
igen kis rész tartozott azok közé, kiket a miveletlenek közé 
szokás sorolni : ugy más részről, „a valláskülönbségre nézve 
. . . . az elitéltek n a g y r é s z e , 1856-ban közel fele, a Mó-
zses vallását követők közül volt." Ped ig , hogy e néposz-
tálynál még nagyobb aránybani részvétet is föltehetni, a 
törvények által ugyan sújtatni szokott, de gyakran sikertele-
nül üldözött fönebbi vétségben , ama sorok gyanittatják : „Ha 
e körülmény egy részt azon néposztály f ő f o g l a l k o z á s á t 
mutat ja , más felől ugyané népfajnak nagy üzleti ü g y e s s é -
g é r ő l tesz bizonyságot, hogy 1856-ban összesen nem több 
mint 29 zsidó marasztatott el uzsoravétség miatt." Ama kö-
vetkeztetést azonban épen nem találjuk igazoltnak , hogy ez : 
„Egy okkal több, azon törvény megszüntetését kivánni, melly 
azt sújtja leginkább, a ki nem elég okos, nem eléggé ovatos, 
hogy a kínálkozó kibúvó ajtókat felhasználja." Mert az illy 
nemű ,okosság' hiánya semmi szánakozást sem érdemel ; és a 
bün biin marad, ha tudatlan által, és ,ügyetlen'-ül követtetik is 
el. így végre minden vétséget föl kellene az érdemlett bün-
tetés alól szabaditani, mihelyt az azt elkövetők elég ügyességet 
szereztek maguknak arra, hogy legtöbb esetben fölfedezetlenül 
gyakorolhassák : mig mások, szerintünk legalább mélyebb be-
látással, illy sajnos tapasztalás eseteiben, a közmorál és törvé-
nyesség őrködő figyelmének kettőztetett megfeszítését szok-
ták ajánlani. A növekedő rossz láttára, reményt vesztetten 
hagyni föl az azt orvosolni törekvő segélylyel, kislelkűség; 
erkölcsi tekintetben pedig épen a bűnök legnagyobbika : mert 
az igazság diadalma felőli kétségbeesés, lemondás a javulás 
reményéről szintúgy, mint iavitás akaratáról. 

usok gyönyörűséges jövedelemforrását, az uzsorát 
(legalább a törvénynek hódoló becsületesb emberek 
elől) ujolag elzárta, s ha szokássá vált , a büntető-
törvény íenyitő keze alá is vetette : egyedül azok ál-
tal zsákmányoltatván ki ezentúl, kik a legszigorúbb 
büntetésekkel is daczolnak, vagy az emberi igazság 
sújtó kezét kikerülni tudják. Az e törvényt indítvá-
nyozó javaslatban, az állam javát bizonyára kellőleg 
tekintetbe vevő, s illetékes szakértők mondák: „Ele-
gendő szemeinket ama rosszakra vetni, mellyeket 
előidézett, és még mindig szaporit akamatkikötések-
beni önkény. Atalánosan el van ismerve, hogy a 
pénzbeli kamatláb túlságos fölemelése, a birtokot 
alapjaiban támadja meg, a fóldmivelést aláássa, a 
birtokosokat akadályozza a hasznos javítások tevésé-
ben" (mert hiszen milly észszel is fordíthatna valakié 
czélra olly tőkét, melly kétségtelenül felét sem ho-
zandja be, gazdaságba fektetve, jövedelműi az érette 
fizetendő kamatnak ?)„s megvesztegeti az ipar valódi 
forrását ; melly ama vészt hozó könnyüségnél fog-
va, tetemes nyereményhez juthatni , a polgárokat 
a hasznos és tisztes keresettől elvonja; végre csak 
arra szolgál, hogy egész családokat megrontson, és 
azok kebelébe a kétségbeesést hozza." S a törvény 
megszavaztatott : a hatos kamat ujolag ugy állapít-
tatván meg jövőre, mint legnagyobb, s még ez is 
csak a kereskedési forgalomban. 

Pásztorkodási tárgyalások. 
L 

(Pásztori eszélyesség.) Pásztori eszélyesség ! Sokat em-
legetett , gyakran rosszul használt, ritkán helyesen megér-
tett szó ! Gyakran a legellenkezőbb elvii, s bánásmódot köve-
tő lelkipásztorok ajkairól hangzik ezen szó, épen akkor, mi-
dőn eljárásukat valamelly egyes esetben igazolni, vagy mű-
ködésűket mint igen is eszélyest kiemelni törekesznek. Mit az 
egyik lelkész pásztori eszélyességből cselekszik, ugyanazt sok-
szor a másik szintazon indoknál fogva elhagyja. Elöljáróik irá-
nyában mindketten pásztori eszélyességre hivatkoznak : holott 
közülök csak az egyik találta el az igaz u ta t , s választotta a 
pásztori eszélyességet. Magukra az egyházi elöljárókra nézve 
is gyakran kényelmes kisegítő eszközül szolgál, egyes felme-
rülő esetekben, alattvalóiknak a pásztori eszélyességet és 
mérsékletet ajánlani, a nélkül, hogy közelebbről meghatároz-
nák, miben álljon voltaképen mindakettö. Valóban ez inte-
lem merő stereotyp alakká fajul el, ha az igen is gyakran hasz-
náltatik, és mindig ott használtatik, hol határozott miheztartási 
szabályokat adni nem akarnak, vagy nem tudnak. Ki mondja 
meg tehát mindenkinek, mi legyen a pásztori eszélyesség : 
holott mindenki azt kívánná használni, vagy véli, hogy hasz-
nálta legyen ? Miglen a kérdés igy az átalánosság körében 
forog, mi egy felülmúlhatatlan szabályt tudunk nevezni, mely-
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lyet maga a ,Jó pásztor' kötött szivére minden alpásztorainak, 
midőn mondá : „Legyetek okosak, mint a kigyók, és egy-
ügyűek, mint a galambok." Ámde ezen kigyói okosság és ga-
lamb-együgyüség maguktól hullanak-e alá ránk ; vagy vala-
melly tanodában szereztetnek meg ? Epen nem ! Az okosság 
átalában az élet müve, saját és mások tapasztalásának viv-
mánya, saját és mások hibái megismerésének szüleménye, a 
nevezetes viszontagságok, szenvedések és kisértetek ered-
ménye. Igy tehát a pásztori eszélyesség sem fog más téren 
diszleni. Ezt elsajátítani egyik lelkésznek könnyebb, másik-
nak nehezebb leend : egyik-, vagy másiknak nagyobb fogé-
konysága s kedve szerint, magát hivatalába beleélni, s abban 
az Isten országának terjesztésére, a lelkek megnyerése vé-
gett működni. E magasztos czélra a legbiztosabb és legjobb 
eszközöket feltalálni s alkalmazni, ezt lehet ime pásztori eszé-
lyességnek nevezni. Ez eszélyesség lényegileg b ö l c s e s é g ; 
a bölcseség pedig csak az igazi s tiszta, Isten és ember iránti 
szeretetből származik. E szerint tehát a legnagyobb pásztori 
eszélyességgel azon lelkész birand, kinek szeretete Isten és 
nyája iránt legnagyobb ? Ugy van ! Mert a ki e szeretettel 
b i r , egyszersmind birand a lelkészséghez szükséges egyéb 
erényekkel is; és ment leend az ellenkező hibáktól is : mert 
,a szeretet hosszútűrő s kegyes ; a szeretet nem irigykedik, 
fel nem fuvalkodik , nem vadászsza saját hasznát, nem ger-
jed haragra , nem forgat elméjében gonoszságot, nem örül a 
hamisságnak' (I. Kor. 13, 4.). A lelkész, ki ezen tulajdonsá-
gokkal bir , hivatalának nem csak kellő eszközeivel, hanem 
kenetességével is bir. Nem ! az illyen lelkész nem lehet béres ! 
O magára, s nyájára nézve ugyanaz leend, a minek mint pász-
tornak lennie kell, vagyis ő birand pásztori eszélyességgel. Ki-
tünend ez annak cselekedeteiből : mellyek távol leendenek a 
korszellem embereinek , (kik elhitetik magukkal, hogy a tudo-
mányosság tetőpontján állnak) , minden fogásaitól és kifogá-
saitól. Hiszen az ő eszélyessége nem egyéb, a keresztény okos-
ság alkalmazásánál a pásztori hivatalra. E keresztény okosság 
forrásai pedig egyedül a keresztény szeretetből fakadnak. Es 
igy a pásztori eszélyesség szabályaira a keresztény szeretet 
fogja megtanitani a lelkészt; miután ez tanitja 1-ör: a pászto-
ri szelídséget, leereszkedést, nyájasságot (mansvetudo et 
aíFabilitas) ; olly tulajdonságokat, mellyek az emberi sziveket 
feltárják , és a bizodalmat megnyerik. A szeretet tanitja to-
vábbá 2-or : az igazságosságot a nyáj iránt ; melly megadja 
kinek-kinek, még a bűnösnek is, a magáét. Az eszélyes lelki-
pásztor Sailerként buzgólkodik a bűn ellen, a nélkül, hogy a 
bűnös személyét gyűlölné ; kiméli a személyt, a nélkül, hogy a 
gonoszságot kegyelné ; kiméli a tévelygőt, a nélkül, hogy a té-
velygést oltalmazná ; eltűri a balgatagot , a nélkül, hogy 
a balgatagságot pártolná. Melly különböző ezen igazságos-
ság , ama farizeusi igazságtól, mellyet Nagy-Gergely pápa 
olly remekül ecsetelt : Homil. in 34. Evang. Lucae. A va-
lódi igazságosság , e szent egyháztanító szerint, részvéttel 
bir : az áligazságosság ellenben csak megvetéssel, és bosz-
szonkodással ; de nem olly bosszonkodással, melly a valódi 
igazaknál a jó cselekvés iránti buzgalomból származik, ha-
nem inkább ama bosszonkodással, mellynek forrása a kevély-
ség. A valódi igazságosság, a külszigoruság mellett meg-
őrzi bensőleg a szeretet édességét; a valódi igaz, azokat, 
a kiket megrónia s Ítélnie kell , szivében önmagánál jobbak-

nak tartja ; s igy egy részről megmenti az alattvalókat az igaz-
ságos fegyelem, más részről pedig önmagát az alázatosság által. 
A farizeusi igazak nem viseltetnek irgalommal a gyarló test-
vérek iránt : holott minél kevésbbé tartja valaki magát bűnös-
nek, annál gonoszabb bűnös ő. 3-szor : A keresztény szeretet 
pásztori eszélyességre tanitja a lelkészt, a bűnösök iránti türe-
lem által ; mert Sailer szerint a pásztori eszélyesség a lelkek 
üdvösségét munkálja, a nélkül, hogy erőszakosan lerontaná 
azt, mit csak az idő gyógyíthat meg ; és a mi le nem rontható 
a nélkül, hogy a jók meg ne szomoríttassanak, és a bűnösök 
még inkább föl ne ingereitessenek ; az a bűnösöket megjobbí-
tani törekszik, a nélkül, hogy a hibásokra olly terheket rakna, 
mellyeket a megjobbultak sem birnak elviselni ; az mindenütt 
az isteni bölcseséget utánozza, melly a gonoszt is történni meg-
engedi, hogy abból jót hozzon ki, s eltűri a csekélyebb bajt, 
hogy a nagyobbat megakadályozza ; követi az Urnák ama sza-
vait : „hagyjátok a konkolyt a búzával együtt felnőni ; nehogy 
a konkolylyal együtt a búzát is kiirtsátok" (Mát. 13, 30.). 
Az tehát kiméli a népnek ártatlan előítéleteit is ; azokat tudnil-
lik, mellyek sem az Isten tökéletességeit nem csorbítják, sem 
az önmegtagadás ösztönét és erejét el nem rabolják, sem a 
felebaráti szeretetet, sem a sziv vidámságát le nem rontják. 
Az igazi keresztény szeretet, pásztori eszélyességül tanitja 
4-szer : a szilárdságot és állhatatosságot ; melly ugyan a füs-
tölgő mécsbelet ki nem oltja, s a megtörött nádat össze nem 
tiporja : de az önhaszon, dicsvágy, és önbálványozás czéljai-
nak, a gonoszság és bosszúvágy fondorkodásainak, a rágalom 
és uralkodás alattomos ármányainak, a farizeusi botránkozás 
képmutatásának szilárdan, és hajthatatlanul ellentáll, s az ál-
szenteskedés színe által magát tévedésbe hozatni nem hagyja, 
mellyel a képmutatók és önzők a népet megcsalni, s annak ér-
zelme és élete alapos megjobbitását meghiusitani szokták. 
A pásztorilag eszélyes lelkész nem Saulként a tisztátalan, ha-
hanem Pálként a tisztes buzgalomnak leend példányképe ; ő 
valóságos p e t r i n u s , vagyis Péter leend, Krisztus ügyének 
védelmezésében. Az ő buzgalma, melly csak a jóra törekszik, 
békeszerető, irgalommal, és jó gyümölcsökkel teljes, senkit 
meg nem itél : ment a képmutatástól, a hamis, kérkedékeny, 
csak viszálkodást, és keserű versenygést támasztó bölcseség -
től ; melly ugyanazért nem is olly bölcseség, minő onnan fe-
lülről száll alá, hanem merő földi, érzéki, ördögi bölcseség. 
(Jakab 3 , 14. 15.) A valódi keresztény szeretet, pásztori 
eszélyességül tanitja 5-ször : az önzéstelenséget ; melly a ve-
szendő arany után nem futkos, hanem ezerszer boldogabbnak 
tartja adni, mint elvenni. A pásztori eszélyesség 6-szor : rész-
rehajlatlan ; vagyis az előkelők irányában Jánosnak, az egyptu-
siak irányában Mózsesnek, a paráznák irányában Phineesnek, 
a bálványozok irányában Illyésnek, a hazugok irányában Pé -
ternek, a káromlók irányában Pálnak, a szentegyház-fertőzte-
tők irányában valódi Krisztusnak fog mutatkozni. Az a gazda-
gok füleit csiklandozni, s a szegényeket megvetni nem fogja. 
Az igazi pásztori eszélyesség meg fog tanitani 7-szer : a tudo-
mány helyes keresésére, s használatára. Ez ő előtte soha tu-
laj donképeni czél nem leend, mint az álbölcsek előtt, hanem 
esak eszköz az Isten országának terjesztésére ; sem lépcső az 
öndicsőitésre : ő csak azon tudományt fogja keresni, melly 
voltaképen hasznos , és épületes ; de nem azt , melly felfúj. 
Nem szereti ő a bő és czifra beszédet, mellyel egyetlen lelket 
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sem fog megnyerni ; s mivel tudja, hogy egyetlen egyszerű 
szó, annak idején, helyén, és kellő hangon, a szellem erejével 
kimondva, már maga képes áldást terjeszteni és teremni ; ő 
jól tudja, hogy a lelkipásztornak a bünösökhez, szomorkodók-
hoz, elhagyatottakhoz, vigasztalatlanokhoz, kétkedőkhez, a 
halállal tusakodókhoz, szóval az üdvösség nélkül szükölködők-
hez, és az után vágyókhoz kell szólania : kik egészen más 
szükségekkel küzdenek, mint a szórakodott és élvek után só-
várgó világfíak. A pásztori eszélyességü lelkész tehát a szent-
irás, a szent atyák, és egyházi történelem tanulmányozását 
ugy fogja intézni, miszerint az azokból csörgedező épületes, 
vigasztaló, s megható elemeken, a körülmények szerint a 
kellő szempillantásban mindenkor uralkodni képes legyen ; va-
lamint azon kötelmeket is mindenkor lelki szemei előtt vise-
lendi, mellyeket neki mint hitszónok- és elemzőnek, gyóntató 
atyának és betegek vigasztalójának, lelki tanácsadónak és kegy-
szerek sáfárának teljesítenie kell. A mi e szent czélokra nem 
szolgál, az neki sem szolgál ; azt ő egyátalában nem hasz-
nálja : mert a pásztori eszélyesség megmondja neki, hogy ha 
ő e czélokat eltévesztette, mindent elvesztett légyen. Igy te-
hát ő a hiúság csábjait, és saját dicsősége keresésének ingereit 
legyőzi magában ; megszokja, nyájának épülésére, nem pedig 
saját hirének nagyobbitására szolgálni ; sőt dicsőségét egye-
dül abban fogja találni, ha azon lelki vezérekhez soroztatik, kik-
ről sz. Bernát (L. 4. de Consid. c. 4.) mondja : „Quorum in-
gressus pacificus, modestus exitus si t , quorum sermo aedi-
ficatio, vita iustitia, quorum praesentia g ra ta , quorum me-
moria in benedictione. Qui se amabiles praebeant non verbo, 
sed opere, reverendos exhibeant, sed actu, non fastu." A való-
di pásztori eszélyesség végre 8-or : jámborság által tünteti ki 
magát ; ama jámborság ál tal , mellyet ama nagy pásztorok és 
pásztor-példányok, mint borromei Károly, salesi sz. Ferencz, 
Feneion, és egyebek tüntettek ki. Ezen jámborság „semmi 
gyöngét , semmi szomorút, semmi kényszerűséget magában 
nem foglal; hanem a sziveket kitárja. Az egészen igazság, 
egészen szeretet. Az mindeneknek mindene, hogy mindene-
ket megnyerjen" 1). 

A mondottak folytán most már azt is könnyű leend meg-
határozni, miben nem áll a pásztori eszélyesség. Nem áll az 
abban, hogy a rendzavaró hibákat és nyilvános botrányokat 
tudomásul ne vegyük, vagy fedezgessük ; hogy a sok rendet-
lenség közepette mégis mindent rendében találjunk, a kihá-
góknak szinte még hízelegjünk is, csak hogy lucskos nyelveik 
ellen magunkat megóvhassuk : nem ! ebben a pásztori eszé-
lyesség épen nem áll ! A seb, a puszta takargatás által soha 
sem heged be : a lelkipásztornak épen nem szabad néma eb-
nek lennie. A maga helyén és idején mondott komoly szó, sok 
szerencsétlenségtől és bűntől megóv. Hallgatni ott, hol szólani 
volna kötelesség, nem volna eszélyesség; hanem hivatalunk 
ellen elkövetett árulás ! A kétnyelvűség, igazi szándékunknak 
kétértelmű beszéd általi eltakarása, a valódi érzelmeknek, 
szent Gergelyként, szóhalmaz általi elfátyolozása, az igaznak 
hamis, a hamisnak igaz szinbe öltöztetése, mindez a sz. atya-
ként a világ előtt ugyan eszélyesség gyanánt nézetik; és azok, 
kik a tettetés mesterségében legtöbbre vitték, még kevélyek is 
rá, s azokat, kik őket, e mesterségben járatlanok levén, félve s 
rettegve csudálják, és megfogni nem bírják, mint lehessen az ér-

') Sailer, Pastoraltheol. München, 1788. I. R. 55. lap. 

zelmek fonákságát finomult udvariasságnak (mentis perversitas, 
urbanitas vocatur,) nevezni, szinte megvetik. Az eszélyesség e 
nemének kedvelői nem más czélt tűznek ki maguknak, mint a 
tisztelet legmagasabb fokára emelkedni, a hiu emberi dicső-
ségben büszkélkedni, a sérelmeket busás kamattal visszafizetni, 
semmi ellentállás elől, ha lehet, ki nem térni , a hol pedig ez 
nem lehet, ott a gonoszság kármentesítése végett, az engedé-
kenység nyájas álarczát felölteni. A becsületesek eszélyessége 
egészen máskép cselekszik : az a külszinre mit sem á d , meg-
győződését az igazság őszinte szavaival fejezi k i , a csalárdsá-
got kerüli, a jót önhaszon nélkül miveli, a rosszat inkább 
eltűri, mint sem azt másnak tenné, bosszút nem forral , és a 
méltatlanságot az igazság miatt örömmel szenvedi. A jóknak 
ezen eszélyessége, s lélektisztasága azonban a világ okosai előtt 
balgatagság- és ostobaságnak látszik. E részben sz. Gergely 
ugyan a keresztényi okosságot átalában, de egyszersmind a va-
lódi, s az ál pásztori eszélyességet is ecseteli. Az áleszélyesség a 
lelkipásztort észrevehetetlenül megfosztja hivatalának valódi 
szellemétől ; és annak helyébe, a testi s világi okosságot oltja 
be. Az illyen lelkésznél az érzéki kéjelgés és kényelmesség, az 
érzéki élvek és gyönyörök fognak egyedül uralkodni : a lélek 
ellenben sanyarú böjtöt fog nála tartani. Az illyen lelkész gon-
dolatait egyedül az emelkedés, a jövedelem és méltóság fog-
ják elfoglalni ; ellenben a pásztori hivatal nála csak eszköz le-
end eme czélok elérésére. A pásztori áleszélyesség férfíai, dics-, 
és vagyonvágyaik terveinek eszközeivel szinte kérkedni fog-
nak tiszttársaik előt t , és azokat mint valóságos otromba és 
szük eszű emberkéket, kik az illy mesterségekhez mit sem 
tudnak, megutálni fogják; szánakozván egyszersmind rajtok, 
hogy olly oktalanok, „közönséges''- emberekül maradni akarni ! 
Hogy az illy elvilágiasult, egyházi karingben diszelgő lélek-
árusok, Ezechiel prófétának eme szavaival (34 , 2.): „ J a j Iz-
rael pásztorainak, kik önmagukat legeltetik stb.", mit sem 
törődnek, önkényt értetik. A pásztori eszélyesség eme farka-
sainak politikus szelleme, örökké izgatni fogja őket, mindenben 
mindenekhez illeszkedni; s hivataluk rovására mindenben 
mindeneknek tetszeni, sz. Pál következő szavainak ellenére: 
„Ha az embereknek tetszeném, ugy Krisztus szolgája nem vol-
nék." A pásztori eszélyesség eme hőseinek szomorú végzete, 
az édes és keserű vizet ugyanazon forrásból nyújtani: s emezt 
ama fölött dicsérni, vagy megvetni, mindenkor a körülmények 
szerint ; valamit most védelmezni, majd ugyanazon ajakkal 
ismét becsmérelni s kárhoztatni : ismét a körülmények és azon 
személyek szerint, a kiknek tetszeni vágynak. Valljon nem ne-
héz szerep-e ez már magában is : ha van egyébiránt valami ne-
héz a pásztori eszélyesség eme szélkakasaira nézve ? ! Az ál, 
kereszténytelen eszélyesség tökéletes példányai majdnem hi-
hetetlent képesek tenni, s a keresztény lelkeket a bálványok-
nak mosolyogva feláldozni. De legyen elég! A mondottakból 
ezen három következtetés csalhatatlanul folyik. Első kö-
vetkeztetés : A felmerülő egyes esetekben egyátalában nincs 
csalhatatlan pásztori eszélyesség; mert annak széke nem 
egyedül az észben, nem ! hanem az akaratban is, főleg a tisz-
ta akaratban rejlik. Hol a tiszta akarat hiányzik, ott hi-
ányzik minden; hol az létezik, ott a dolog nehezén már 
átestünk. A hol szenvedélyesség, vagy valamelly szenve-
dély uralkodik , ott a valódi pásztori eszélyességgel ellen-
kező létezik. Második következtetés : Hol a lelkipásztor szel-



lerne és szive a jó pásztor Krisztus beható működése 
előtt feltárulva állnak, ott a pásztori eszélyesség mindenkor 
eltalálja az igaz és helyes utat, a sokféle utasítások és szabá-
lyok nélkül is; mellyek különben sem terjedhetnek ki az élet-
nek minden lehető, végetlenül sokfélekép alakuló egyes ese-
teire. A hol ezen jópásztori szellem nem leng, vagy elfogadta-
tásra nem talál, hol annak helyét pusztán világi tekintetek és 
rugók foglalják el, ott az üdv nem diszlik, minden ezernyi 
ezer szabályok mellett sem. Harmadik következtetés : Az iskola 
a pásztori működés tárgyait illetőleg csak ujj mutatást nyújt-
hat ; a tapasztalás vezethet és serkenthet, óvhat és rendre-
utasíthat ugyan : ámde czélhoz egyedül és biztosan csak Krisz-
tus kegyelme vezethet ; mivel a kegyelem tanitja a mestersé-
get, agalamb-együgyüséget a kigyói okosság által élesíteni, a 
kígyói okosság élét ellenben a galamb-együgyüség által kel-
lően megtompitani és szelidíteni. Hol a legfőbb pásztor ke-
gyelmének, a világ-okosságu lelkivezérek béres szelleme folyto-
nosan ellene szegül, ellene működik, ott az üdvtelenség és 
zavar kimaradhatatlan, daczára minden oktatások- és szabá-
lyoknak ! ,Ars artium est regimen animarum' ! (Wetzer- és 
Welténél, D ü x után.) —n— 

Közlemények Dalinatiából. 
VII. 

A helyőrségi temetőtől nem messze kezdődik a szomszé-
dos török föld. Birodalmunk e pontjánál történt, hogy a mon-
tenegroiak mult évi február 24-én határainkon átlépvén, idáig 
hatottak : hol a török őrség két őrházikóját lerontván , fekete 
hegyeikbe visszahúzódtak. 

A gyors ,Lloyd'-gőzösön Castelnuovotól Cattaro felé 
haladva, sok természeti szépségekkel találkozhatni. A jobb 
oldali hegyláncz termékeny. Szakadatlan kertet képez az, egé-
szen Cattaroig ; s e nagy kertben, ha ugy lehet szólanom, 
emelkednek a Stolivo soperiore, s inferiore, Perzagno, és 
Mula helységek. A Bocca bal oldala azonban a természet szép-
ségeit, ugy szólván, egészen nélkülözi. Montenegro határát e 
helyütt, a hegyláncz oldalában, valami 200 lábnyi magasság-
ban, bemeszelt kövek jelölik. A fehér vonal alatt Perasto, s 
Dobrota katholikus városkáink vannak. Ezek fölött, a bércze-
ken tul, van a fekete sasok hírneves fészke: Montenegro. Az 
ember azt gondolhatná e csendes Bocca völgyében, hogy a 
föld legbékésebb emberei e tájon laknak : mi azonban nem áll. 
I t t ember emberrel, barát baráttal, testvér testvérrel, a tör-
ténet és hagyomány tanúsága szerint gyakran nem egyezett. 
A montenegroiak gyakori betöréseit határos falvainkba, nem 
is említve, a vélemények itt helységenkint különbözők: más-
képen gondolkozik a risanoi, másképen a dobrotai polgár ; a 
szeretetlenség, az ellenségeskedés, az erkölcsiség e vészes 
nyavalyái itt annyira el vannak ter jedve, hogy e mirigytől 
még a rokon vérségiiek sem maradtak érintetlenül. Hajónk 
kapitánya, kivel épen e tárgyra vonatkozólag beszédbe keve-
redtem , Perzagno előtt, themáját bebizonyítandó, az ugy ne-
vezett ,Tre sorelle' házára mutatott; hol három nővér, hosz-
szabb ideig egyenetlenségben élvén, mindegyik külön bejá-
rást építtetett maga számára. A boldogtalan emlékű kastély 
jelenleg is ott áll : a békétlen nővérek azonban már régen por-
ladoznak. 

Perasto keresztény érzelmű, egykori hős polgárairól, 
hitelesen azt tudám meg, hogy a törökök e tájróli kiűzetésé-
nek emlékeül, 1654-ik évben, a most is épségben álló szép 
templomukat szűz Mária tiszteletére építették. 

Dobrotában egy egész napig időzvén , alkalmam volt e 
városka körülményeivel is megismerkedni. Itt a keresztény 
erkölcsiség és földi jóllét leghatalmasabb két tényezője , tud-
nillik a templom és az iskola felől csak jót mondhatok. A sz. 
Eustachius tiszteletére emelt anyatemplom , egy nagyobb vá-
rosnak is diszére szolgálhatna : elemi tanodája, mint már em-
litém, szinte jó karban van. De szégyen is volna , ha máské-
pen lenne : hisz itt a lakosság tisztán katholikus, és igen jól 
birja magát. Valamint honomban, a metzenzéíi emberre ráis-
merhetni, ha Pancsován volna is : ugy a dobrotai polgárt meg-
különböztethetni már viseleténél fogva még Amerikában is. A 
dobrotaiak legnyereségesebb foglalkozását a tengeri keres-
kedés képezi : ők ugyanis hárman, vagy négyen egy társaság-
ba állnak, s valamelly kereskedelmi hajót fölszerelvén, azt fel-
váltva vezénylik. A felváltás rendesen minden harmadik év-
ben történik. A honn maradtak foglalatossága a ,dolce far 
niente' : ők nap hosszanta házuk előtt csibukoznak, időtöl-
tésből néha halásznak ; a téli hónapokon át pedig nagy 
szenvedélylyel szörbencset fognak. Dobrota legnagyobb el-
lenségei , a határos montenegroiak. Többi között e vá-
roskát 1848-ban mintegy 200 fekete-hegyi (kiváltképen a 
Dabinovichok házát) megtámadta. (Megjegyzendő, hogy itt 
a nagyobb házak, védelmi szempontból, magas falakkal van-
nak körülvéve : ugy hogy egész Dobrota, egy Montenegro 
elleni nágy erődnek tekinthető.) Az emiitett megtámadásnál, 
a Dabinovichok házát , a család egy most is élő leánya, ős-
apjával védte : ez utóbbi a fegyvereket fiatal leánya használa-
tára töltögetvén ; kinek, midőn sikerült a támadók közül né-
gyet leteriteni, a többi re infecta hegyeibe vonult vissza. 
A dobrotai plébános u r , kinek szájából ez eseményt hal-
lottam, s ki a montenegroiakat jól ismeri, elbeszélését azzal 
végezte, hogy azok minden derékségök mellett, a rövid ro-
hamokat kivéve,a sikoni csatát csak ritkán állják meg; hanem 
hazájok védésében , a szikláktól fedetve , valódi sasok. 

Az idegen, ki a Boccát életében először lá t ja , már Cat-
taro előtt áll , s mégis kérdezősködik , valljon hol van már az 
a Cattaro ? A laktanya, meg a karcsú nyárfák, mellyek e vá-
ros előtt állnak, azt, ugy szólván, eltakarják. Porphyrogenitus 
Cattarót Decateronnak nevezi : később Ascriviumnak hivatott; 
mellyet a saracenek 867-ik évben elpusztitottak. Petter szerint 
(II. Köt. 244. 1.) a magyarok által egy Cattaro nevü város 
Bosniában lerontatott volna ; s a menekültek ide telepedvén, 
anya-városuk régi nevét , idővel e helyre ruházták át. lllyr 
nyelven e város Cotornak mondatik. 

Cattaro több századon át köztársasági szervezettel birt. 
A köztársaság akkori pénzein, egyik oldalon ,S. Triffon', ki 
a város védnöke most is, a másikon pedig következő fel-
irások olvashatók : ,Stephanus Imperator' ; vagy ,Uroschmirus 
Imperator' ; vagy ,Ludovicus Rex Hungáriáé' ; vagy sz. Márk 
neve : a szerint tudnillik , a mint egyik, vagy másik hatalom 
védnökségének hódolt. Cattaro egyházi megyéje jelenleg na-
gyon kicsiny : van mindössze tizezer katholikus hive ; kik közt 
16 plébános, és 8 helyettes lelkészkedik. 

Közleményeimmel birodalmunk déli széléhez érvén, azo-



kat pro nunc bezárhatom : azért a viszont-találkozásig Isten 
velünk! T h o m a l i k Alajos. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , augustus 3-án. Mult hó 28-ikán tartatott a 

pesti kegyesrendi nagy-gymnasiumban azon közkedvességü 
műének-vizsgálat, mellyet számos uri egyházi és világi ven-
dégek , köztök érdemdús szakértő személyek, becses jelenlé-
tükkel megtisztelni sziveskedtek. A vizsgálat tárgya két fő 
részre vált : e g y h á z i , é s v i l á g i é n e k e k r e . Amazok 
állottak egy Veni-Sancte-, Tantum ergo-, Vocal-mise-, és a bold, 
sziiz Mária tiszteletére zengett két énekből, mellyek magán-
és karszóval szabatosan, és kellő érzéssel valának előadva. A 
világi énekek a , S z i v e m e l ő é s d e r i t ő é n e k e k e t ' tar-
talmazó füzetekből voltak választva : a) A tavaszhoz ; b) honfiúi 
érzelmekkel telt kördal ; c) serkentés a munkára ; d) az ara-
tás : mind négyes karénekre alkalmazva ; e) a vigkedvüség ; 
f) a tanév végére, unisono. Az énekek előadásában uralko-
dott pontosság uj tanúbizonysága volt azon buzgóság-
nak , mellyet mind a tanitók, mind a tanulók e nemes és 
szivképző művészet iránt már több éven át szivökben táp-
lálnak ; valamint, a tisztelt vendégszemélyzet ritka részvéte 
u j ösztön és serkentés ama nehézségek leküzdésére, mellyek -
kel, ha tökélyre vágynak, itt is nemesen meg kell a tanulók-
nak vivni. — Ezek közt kitűntek a sopranhanguak közt : B a-
g o n y i Adolf, H o 1 f e 1 d Lajos , N é m e t Géza, V a r g a 
Pál ; —• az althanguak közt : H i n k a László, K u n c z Jenő, 
L á s z l ó Zsiga, M a t l e k o v i c s Lajos, O t t Ádám, R e i n-
h o 1 z Károly ; — a tenorhanguak közt : B e r c z e 11 y Jenő, 
P a u 1 a y István, Z o l t á n Géza ; — a bassushanguak közt : 
B á r t o s i k P á l , T ö r ö k Árpád, V e r e b é l y i László. Él-
jen a szép ének mindig az emberek szivében ; éljenek, kik arra 
kellően hevülnek, azt pártolják, és kellemes szavukat főleg Isten 
dicsőítésére, tovább embertársaik fölüditésére és szivérzel-
meik nemesítésére fölhasználni törekesznek. — 

Erdélyből . Hogy nm. főpásztor urunkat minő szent 
czél vezette ez év tavaszán a szent városba, Romának az apos-
tolfőnökök és ezernyi martyrok vérétől pirosló földjére : arról 
fényes tanúságot tesz azon nemes szózat, mellyet lángbuz-
galmu főpapunk, elindulásának előestvéjén, szent Mátyás apos-
tol napján , intézett hozzánk , híveihez. Es épen azért mi sem 
késtünk hőn fohászkodni a Mindenhatóhoz, hogy főpászto-
runkat, rendithetlen tiszteletünknek tárgyát , e szent zarán-
doklásban is isteni oltalma alá vegye, és megőrizze. Imánk 
fön az égben meg lőn hallgatva ; mert bárha borús fellegek 
vonultak Európának azon kellemes éghajlatú földje fölött, ho-
vá irányozva volt szent zarándoklása, mégis a nagy utas ked-
vező szerencsében tért vissza körünkbe. És ki sem pihenvén 
a hosszú útnak fáradalmait, sietett atyai szivének egész sze-
retetével irányt adni nekünk, a sötét méhében előre nem lát-
ható eseményekkel terhes jövőnek küszöbén. E végre Húsvét 
utáni ötödik vasárnapról kelt főpásztori köriratában tudtunkra 
adni kegyeskedett a szent atyának azon lelkünk mélyéig ható, 
magasztos, és nagybecsű szavait, meliyekben Jézus helytar-
tója reánk árasztotta szent áldását. Ezen áldásszavakkal kap-
csolatban kijelelte egyszersmind az utat , mellyen haladva, 

gyümölcsözővé tehetjük magunkban azokat. Nem sokára kö-
zelgetett a pünkösdi ünnep : és a főpásztor ur ismét útra kelt, 
hogy részint híveinek nagyobb számát atyailag meglátogassa, 
részint jelen lehessen azon bucsu-ajtatosságon, mellyet a hü 
székely nemzet, minden évben Pünkösd napján három száza-
dok óta, a csik-somlyói szent-ferencziek templomában, lélek-
emelő buzgóság között, vallásos hagyományként ünnepel. 
Szent-Ivánhó 8-án elindult székhelyéről ő nagyméltósága, és 
még azon nap a nagy-szebeni Orsolya-szüzek kolostorát meg-
látogatván , más nap Kiskapus felé folytatta útját. A kis-
kapusiak templomuk előtt, zászlókkal, körmenetben fogad-
ták a főpásztort; kit bárha ez alkalommal kitűzött czéljai 
máshová siettettek, mégis az Isten házába vezettek, hálát re-
begni az Urnák azon kegyelemért, mellynek erejével 80 lu-
theránusok azon községben Jézus aklába tértek. Meglepő volt 
a rögtönzött érzékeny szózat, mellyel ő nagyméltósága az 
ujonan megtérteket a vallásbani szilárdságra lelkesité, meg-
ígérvén azt , hogy idei Szent-Jakabhó 17-én visszatérend, a 
bérmálás szentsége által megerősíteni őket. Kiskapuson a meg-
térésre még a mult évben mutatkoztak biztos jelenségek, 
azonban ezek csak az idén fejlődtek ki határozott eredmény-
re ; és táplál a remény, hogy ezen eredmény, minden nehéz-
ségek daczára is, naponkint dúsabb leeud. Illy vigasztaló gon-
dolattal kisérjük tovább főpásztorunknak útját. A fönemli-
tett napnak esti óráiban Erzsébet városába jött ; a hol örmény 
szertartású hivei által méltó ünnepélyességgel fogadtatott. 
Más nap a vérontásnélküli áldozatnak bemutatása után, a szép 
számmal összesereglett hivekhez szent beszédet tartott ; ké-
sőbb Segesváron keresztül folytatta útját Udvarhely felé : itt 
az egybegyűlt kerületi papság- és tanitói testületnek körül-
ményszerü bölcs utasításokat adván, Oláhfaluba ment; onnan 
más nap, a nagy erdőn át vonuló búcsúsok sorai között, déli 
12 órakor Csiksomlyóra bevonult, a számos ezerből álló nép-
sokaság üdvkivánatainak kíséretében. Megható volt az ajta-
tos székely népre azon áldás, mellyet a búcsúra érkezett fő-
pásztornak ajkai rebegtek le reája. Ezután sietett mindenki 
hagyományos kegyelettel járulni a bűnbánat szentségéhez : 
az égnek királynéját dicsőitő szent dallamok zengése szaka-
datlan lett ; hullámzott a templomban és azon kivül a nagy 
néptömeg, a főoltár felé törekedvén, buzgó imáját bemutatni 
a Mindenhatónak, a szeplőtelen Anyának szobra előtt. És 
ezen buzgóság most talán teljesebb volt ; mintha érezte vol-
na mindenki, hogy a csik-somlyói búcsúnak most 300 százados 
évfordulati napja ünnepeltetik. Bárha a borús ég és esőzés 
gátolta a népet, a kereszt vezérlete alatt seregenkint fölvonul-
ni a Salvator-hegyre : mégis több ezeren látogaták meg a 
hegyen lévő kápolnát, kivált Pünkösd napjának reggelén. 
Alig áldozott le a nap, és már seregenkint gyűlt össze a nép 
a szent-ferencziek zárdájának udvarára, tanuja lenni azon 
szivreható serenadenak, mellyel számtalan tarka lámpa fényé-
nél hódolt főpásztorának a hálás székely ifjúság, a Csik-Som-
lyón mult évben megnyitott tanintézeteknek nagyszámú vi-
rága. Illy szép jelenet csak magasztos érzelmeket képes föl-
kelteni az emberi szivben ! Látni a népet lelkesedésében, mi-
ként hódol ő nagy jóltevőjének, miként tiszteli azt , ki szebb 
jövőjének biztosítására nagy áldozatokat hozott ! És ha még 
oda képzeljük, hogy a vitéz hunnoknak méltó ivadéka volt az, 
melly hálájával adózott főpásztorának : akkor fogalmunk lehet 



a fönebb érintettem ünnepélyről. De nem is kisértem meg, em-
litést tenni azon apostoli szent beszédről, mellyet Pünkösd 
napján intézett a főpap hü nyájához ; kitűnő ékesszólással fej-
tegetvén azt , mi módon lehetünk érdemesek arra, hogy szi-
vünkbe szálljon a Szentlélek. Ekként folyt le a szent ünnepély. 
Pünkösd harmad napján Csik-Szent-Miklósra siettünk ; mivel 
a kegyelmes főpásztor ur ott osztotta ki a bérmálás szentsé-
gét , s egyszersmind két hordozható oltárkövet szentelt. Meg-
magyarázta ezen szertartásnak minden részeit, és pedig olly 
módon, minél remekebbet nem hallottunk. Másnap reggel Csik-
Szent-Tamáson , délután Szent-Domokoson kent föl számoso-
kat Krisztus bajnokivá ; mindenütt alkalmi szent szózattal 
fölvillanyozván a hívőknek sziveit. Szent-Ivánhó 18-án Gryer-
gyó-Szárhegyen a helybeli érdemes lelkész, nt. Serfőző Ig-
nácz mutatta be az Urnák arany miséjét : kinek oldalánál a 
vezetnöki tisztet ő nagyméltósága viselte. Fényes volt a szent 
beszéd, mellyel lelkünk itt tápláltatott. Következő napon Al-
faluban, Szent-Ivánhó 21-én Csik-Szent-Imrén, 22-én Csik-
Szent-Mártonban, 23-án pedig Esztelneken részesittettek 
többen a bérmálás szentségében. 24-én a futásfalvi templomot 
consecrálta a főpap; mellynek végezte után visszatért püspöki 
székhelyére. Ezekből világosan láthatja a t. cz. olvasó, hogy 
Erdélyben millyen a hitélet. 

IRODALOM. 
, Á l l a t g y ó g y á s z a t , különös tekintettel az embe-

reknél előforduló, az állatokéhoz hasonló betegségekre. Mi-
veltebb osztályúak, különösen p a p o k s tanitók, mint a 
nép tanácsadóinak számára. Irta Dr. Z 1 a m á 1 Vilmos , az 
állati járványtan- s különös kór- és gyógytannak r. ny. tanára 
stb. Pes t , 1859.' XII. és 172. 1. Ára fűzve 1 frt p. p. 

A könyv „különösen papok és tanitók, mint a nép ta-
nácsadóinak számára" levén irva, czélszerünek tartottuk azt rö-
viden megismertetni. Kétségtelen, hogy a pap vajmi sok-
szor , főleg midőn a lelkipásztorkodásban fáradozik, alkalmat 
talál, nem csak, hanem szükségét is érezi annak, hogy a kü-
lönféle betegségek kiismerése körül, a kór-okok eltávolítását 
s czélszerü kórmódok és orvoslások ajánlását illetőleg, ma-
gának némi képességet szerezzen. „Milly hasznos, milly üd-
vös dolog lenne az, ugy mond sz. (V. 1.), ha a pap, kinek 
olly gyakran betegekkel van dolga, e gyógytudomány alap-
elveivel legalább annyiban megismerkednék, a mennyiben 
a rögtön támadott betegségekben legott segélyt nyújtani, s a 
hatályos orvosi segítségnek különféle betegségekben szüksé-
ges voltát megítélni képes leend." Ugy látszik , ez az oka, 
hogy a m főpásztorok több helyütt hazánkban is e kór- és 
gyógytani a papnöveldékben előadatni megparancsolták. S 
ennek szükségét t az élet mindennapi gyakorlatát véve tekin-
tetbe, mindenki belátja, azon okból, hogy biztos és értelmes 
vezető mellett, lehető legjobb tanácscsal szolgáljon a hozzá 
folyamodóknak ; nehogy, ha talán a különben legjobb szán-
dékkal adott tanácsok- és javaslatoknak a nép rossz, vagy ke-
vésbbé hasznos következését látná, a papot magát tartsa a 

baj legfőbb okának, és igy szükséges lelkipásztori tekintélyét 
veszélyeztesse. „A ki tehát, igy figyelmeztet igen helyesen 
sz., e munkának valódi hasznát akarja venni, minden szor-
galmát arra fordítsa, hogy a ,Bevezetés'-ben, s az ,átaláno3 
kór- és gyógytan'-ban foglalt előismereteket s alapelveket tö-
kéletesen magáévá tegye." Mert másképen megtörténhetik, 
hogy jót akarván eszközölni, azonban megbocsáthatlan köny-
nyelmüséggel elhanyagolván a szükséges előismeretet és 
gyógyképesség megszerzését, népének kisebb-nagyobb kárt 
okoz. — Mi a könyv tüzetes czélját és belrendezését illeti, ezt 
igy gondoljuk legegyszerűbben kifejezhetni: szerző munkája 
Írásában főczéljaul tűzte ki, miveltebb emberekkel közölni az 
orvosi tanokat, mennyiben azok szükségesek a hasznos há-
zi állatoknál előforduló betegségek megismerésére, s gyógyí-
tására. Minthogy pedig e czél elérésére nem leendett elegendő, 
a különféle betegségeket csak név szerint egymás után leirni, 
s a használható gyógyszereket hozzátevőleg megemliteni, s 
netalán ,recepte'-ket fölsorolni : szerző igen helyesen olly elő-
ismereteket bocsátott előre, mellyek az állati szervezetet, és 
szervezettséget, annak különnemü működéseit, és ezeknek 
kisebb-nagyobb mértékben bekövetkező eredményeit stb. kö-
zelebbről illetik és fölvilágositják. Ez, nem különben a házi ál-
latok egymástól eltérő alkotásának leírása, az életök és egész-
ségök föntartására szükséges föltételek elősorolása, mind olly 
kellékek, mellyek tudása mind az egészséges, mind a kóros 
állapot megismerésére megkivántatik. Mindenek előtt pedig 
szükséges a „kórvizsgálat", melly körül könyvünk kimerítő 
utasítást adni törekszik; következik azután a „gyógybánás", 
fölsorolva levén az alkalmazható gyógyszerek, az adagok mi-
nő- s mennyisége, a kór-okok eltávolithatása, a behatások 
nagyobbitása, életrend, helyzet, stb. Az „átalános ismere-
tek"-et magáévá tevén ai ember, ugy látszik, némi segítséget 
tudand nyújtani az embereknél előforduló hasonló betegségek 
alkalmával is , legalább addig, mig a netalán távol levő orvo3 
elhívása eszközölhető. Különösen érdekes azon szakasz, melly 
az állatoknál szintúgy, valamint az embereknél előforduló 
megmérgezéseket tárgyalja ; előadatván nem csak az, mi ál-
tal történhetik meg a megmérgezés, hanem az is , milly tüne-
ményekből ismerhetni meg a mérges anyagot : hogy igy a leg-
czélszerübb ellenszert alkalmazhassuk, ésgyógybánásunk ok-
szerű legyen. Az „átalános kór- és gyógytan"-ban előadatik : 
a házi állatok természetrajza ; a házi állatok szükséges életföl-
tételei ; az egészséges és kóros állapot ; kórvizsgálat ; jóslat ; 
gyógybánás ; gyógyszerek ; óvszerek. A „különös kór- és 
gyógytan" pedig 55 betegségre kiterjed. Az ajánlható mun-
kához háromrendbeli tárgymutató van kapcsolva : a) tárgy-
tartalom ; b) a betegségek nevei ; s c) a gyógyszerek latin ne-

A kiállítás szépnek mondható. X. 
vei. 

Kegyes adományok : 

A váczi siketnémák intézetének : nt. L e i t n e r Ferencz sán-
dorfalusi plébános ur végrendeletileg hagyományozott 10 frt a. é. 

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

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Az uzsora, s erre vonatkozó törvények, 
erkölcsi szempontból. 

í n . 

Mindenki természetesnek fogja találni, ha az 
egyház, és ennek hive, olly világos szavakkal kife-
jezett legbensőbb meggyőződés mellett, az uzsorát 
elvből kárhoztató tantól, egy hit- és erényben tönkre 
jutott ,korszellem' kivánatára el nem áll. Ö az uzsora 
ellen hozott isteni, s canonjogi tilalmakat soha 
sem fogja eltörleni a ,közvélemény'-nek ollyatén, 
bármilly ,átalános iránya' miatt, melly az ész- és 
kinyilatkoztatással, természetjog- és positiv törvé-
nyekkeli összeütközésében, az egyházat épen azon 
magas hivatására, még pedig élénken emlékezteti, 
mellynél fogva a világ rossz szellemével örökké küz-
deni, s a tévútra vezetett közvéleményt megigazí-
tani, javitni, legfőbb kötelessége. Hisz épen azért 
kőszál, melly az emberi vélemények zajongó tenge-
rébe , a felzudult indulatok hullámainak megtörése 
végett egy hatalmas, isteni kéz által letétetett. Épen 
azért ,támasza s erőssége' (I. Tim. 3 , 13.) az igaz-
ságnak'; hogy a legpiszkosabb érdekeknek is örö-
mest hódoló korszellemet jobb útra vezesse, s ha az 
eléje szabott nemesebb iránytól eltér, mi, fájdalom! 
elégszer történik, azt megrójja, s elitélje. A morál, 
és egyház törvényei nem divatczikkek : de az erény 

' ) Cap. Consequens est. 2. Distinct. 88. stb. ; ugy szinte 
Decret. Gregor. IX. L. V. tit. 19. In Sexto, tit. 5. In Clement, 
tit. 5. Különben is alapos levén a hit, hogy az apostol által til-
tott , g y a l á z a t o s ' nyerekedés (I. Tim. 3, 8.) is főleg a pénzt 
kezelők uzsoráskodó kölcsöneikre, börzejátékaikra stb. vonatko-
zik ; mint az Üdvözitő is az efféle üzlettel foglalkozó zsidókat 
űzte ki a jerusalemi templom csarnokából (Mát. 21 , 12.). A 
közutálat, melly minden időben a kereset e neméhez tapadt , 
az ember erkölcsi természetének mélyében gyökeredzik, s ki-
irthatatlan. 

és bün (előli fogalmak sem függnek egy, az iró s 
olvasó közönségre talán csak ráfogott ,küzvélemény'-
től. Mert midőn pénz- és anyagi hasznokról van szó, 
helyén van , jól megkülönböztetni azok közvélemé-
nyét , kik egyedül a gyorsan gazdagulni tudó mil-
lionnairek jövedelmeiről álmodoznak, ama számtalan, 
ész- és becsületre nézve bizonyára nem alábbvaló 
hasznos polgárokétól, kik szerény, és kevésbbé nye-
reséges, a betegség és pusztító elemek csapásainak 
kitett keresetmódokra levén utalva, némelly igen is jól 
kamatozó, de távolról sem humanisticus czélu spe-
culatiókra szomorún gondolnak. Más közvélemény 
uralkodik a gyártulajdonosok, a hitelezők, a rab-
szolgáik véres verítékén gazdagodott ültetvényesek 
közt a dus Anglia-, s Amerikában : más ismét a sze-
gény munkások, eladósodott kézművesek, és ama 
szánandó feketék, vagy azokhoz sokban hasonló ir-
landi stb. fejérek közt, kik a szerencse kerekét nyo-
morúságos dijért, a vak istennő kegyeltjei számára 
fáradt kezekkel hajtják. A Goldsmithek, kik gyer-
mekeik számára, mikép a lapok minap irták, fejen-
kint dariusi kincseket, husz, ötven, és több milliót 
hagynak ; ama pénzkirályok, kik egész népek szorgal-
mának gyümölcsét halmozzák föl néhány kézben; 
kik minden, magában véve dicséretes és szent dol-
got haszonkeresés eszközeivé tudnak fordítani, s 
embertársaik életével, sőt, a mi több, a világ békéje-, 
s egész népek nyugalmával is borzasztó speculatiót 
űznek J), valamint a pusztító tüzet, éhséget, minden 
közveszélyt és ínséget, haszonhajtó vállalatok alapjául 
téve, merő oeconomicus oldalról, az emberi nyomor 
iránti legkisebb részvét nélkül tekinteni megtanul-
ták: ők szinte képesek közvéleményt alkotni, s 
gyakran csak is ők jutnak, legalább egy ideig szó-

Mint a ,Pest-Ofner Zeit.' is irja 187. sz. esti lapjá-
ban , hogy nagy államférfiak örülnek mai nap, „nem a népe-
ket áldásaiban részesítő béke, hanem a fölött, hogy örvende-
tes kilátásuk nyílt a dus kamatokra" („nicht wegen den Seg-
nungen des Friedens für die Völker, sondern ob der freudi-
gen Aussicht für die R e n t e und die C o n s o l s . D a s s i n d 
d i e h e r r s c h e n d e n I d e e n unserer Zeit.") Ez is köZ' 
vélemény, és korunk szelleme ! 

11 
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hoz; de azért az igazság-, és egy valódi közvéle-
ménynek az é r z ő keblekben élő szava nincs meg-
semmisítve , s előbb-utóbb kivívja az érdekek har-
czában sokak által félreismert isteni tekintélyét. 

Azonban lássuk , mit tartalmaznak ama ,tisztul-
tabb', mint nevezni szokás, ,nemzetgazdasági elvek', 
mellyeknél fogva örökké csak a ,tőkének függetle-
nítése', vagyis az uzsora korlátlan uralmát akadá-
lyozó gátak, az azt tiltó törvények eltávolítása sür-
gettetik. Smith Ádám, és az elveiben osztozó oeeo-
nomisták, a XVIII. század vége felé megtanították Eu-
rópát, a pénzt merő kereskedelmi czikkül tekinteni; 
melly mint puszta kicserélési eszköz, képviseli az 
azon megszerezhető munkát, élelmet, fekvő birto-
kot és kényelmet; mellyből tehátkiki csak ugy me-
rítheti, még pedig jogosan, a lehető legnagyobb 
hasznot, valamint a kereskedő áruba bocsátott jó-
szágából , s mint a háztulajdonos kibérelt szállása-, 
vagy a földbirtokos akár felében, akár tetemes ösz-
szegekért kiadott telkéből : egyedül abban levén a 
különbség, hogy a kereskedés tárgya egyiknél nyers 
termék, másiknál művészileg kiállított készítmény, 
harmadiknál bizonyos szolgálat, és testi, vagy szel-
lemi munka, vagy pedig ezeket képviselő pénz. ,Mi-
ért, és milly oknál fogva tilthatja e szerint', kérdik 
az ezen elvekkel megbarátkozott kortársak, ,akár 
isteni, akár emberi (polgári, s egyházi) törvény 
egyiknek azt, mit a másiknak megenged? Miért 
volna szabad, például, egy földbirtokos-, vagy há-
zi-urnak ennyi s ennyi ezer forintot érő, s bérbeadott 
jószágából olly hasznot húzni, melly az ezen birtok 
által képviselt összeg törvényes kamatát messze túl-
haladja; vagy akár egy másiknak, kevesebbet érő, 
de szerencsésen eladott készítményein sokszorosan 
nyerni?' S mi erre, csupán a végett, hogy az uzso-
rát tiltó törvények okszerűségét, és igy erkölcsileg 
kötelező erejét kellőleg bebizonyíthassuk, kénytele-
nek vagyunk felelni. Azt nem is említve, mikép a 
kamatozó vállalatokba fektetett tőke majd kisebb, 
majd nagyobb veszélynek lehet egyik, vagy má-
sik keresetmódnál kitéve (miért is a tengerészeti 
kereskedésben, az ezzel összekötött veszélyek mi-
att , a régi törvényhozás is magasabb kamatot is-
mert törvényesnek); s hogy egy valóban bölcs, 
és az alattvalók legnagyobb részének javára tekintő 
kormány-, és államgazdászatnak nagyon is érdeké-
ben állhat, épen az ingatlan birtoknak, és fóldmive-
lési iparnak engedett nagyobb haszon által, emelni 
azon a l a p becsét, mellyen a népek boldogsága leg-
inkább nyugszik ; ezt tehát, és sok egyebet mel-

lőzve 1): csupán erkölcsi szempontból veszsziik ész-
re , hogy nagy tévedés, azt hinni, mintha az uzsora 
csupán az előttünk legismeretesebb módon űzette thet-
nék; ellenben annak más alakot öltő, s többnyire más 

J) Ez a napoleoni törvényt indokoló , s előbbi számunk-
ban is érintett javaslatban, mint az a franczia törvényhozó 
testület (Corps-Législatif) által 1807-ben tárgyaltatott , elég 
világosan ki vagyon fejtve. Az uzsora utálatossága s vészes 
következménye felőli meggyőződés, erősítve a szomorú ta-
pasztalás által , annyira mély volt Francziaországban még e 
törvény megszavazása e l ő t t , tehát a forradalmat közvetlenül 
követő időszakban, hogy ámbátor annak gyakorlása büntényül 
nem tekintetett, mégis , mint Hénnequin irja, „a törvénytu-
dók , bosszonkodva gyászos pusztításain, megkülönböztették 
az ezentúl tiltott bűnvádi keresetet, a túlságos kamatok le-
szállításától ; és e megkülönböztetés alapján, mellyet az or-
szág főbírája, az igazságügyi minister, egy leiratában szinte 
elfogadott, az uzsorás kötések a besançoni, dijoni, douaii, 
caeni, limogesi, ageni, s párisi törvényszékek által rendre meg-
semmisittettek. Az oeconomisták boldogtalan elveinek irányá-
ban tanusitott emez ellentállás, tiszteletére vált az igazság-
szolgáltatási személyzetnek : de végre is elégtelennek mutat-
kozott volna, a törvényhozással nyilt ellentétben lévén, ha 
egy visszatorló, s büntető törvény vissza nem vonja a pol-
gároknak oktalanul engedett szabadságot, pénzügyeiket, és 
a kamatot önkényesen rendezhetni." Igy lehet az el nem 
fojtható nemesebb érzet ellentétben egy egész világrendi-
tő hatalommal, egy egész forradalommal, s ennek befolyá-
sa alatt uralkodóvá lett ,korszellem'- és közvélemény'-nyel ! 
Már valljon amaz érzékeny , és gyengéd lélekismeretii jogtu-
dósok és birák, kikről a ,Pesti Napló'-ban (173. sz.) köz-
lött értekezés irója szól, kik olly , tarthatat lan'-nak érzik 
helyezőtöket, midőn : ,egy részt a törvény szigorú intézkedéseit 
foganatba venni tartoznak, másfelől a korszellem kivánatait, 
a közvélemény átalános (?) irányát is kénytelenek méltányol-
ni; s midőn a törvényt alkalmazni törekszenek, nem zárhatják 
be szemeiket azon naponkint szemök láttára keletkező uzsorás 
ügyletekelőt t , mellyek, mivel nagyobb ügyességgel köttet-
nek , fölmentvék a törvény fenyitő hatalma alól' ; valljon e 
,lelkismeretes birók', kik annyira ,érzik eljárásuk nehéz vol-
tát , midőn a törvény csak az ügyetlent, a kevésbbé ravaszt, 
az együgyűt sújtja , a szemesnek ellenben, a csalfának, és 
gyakorlatban járatosnak rést enged a fenyítés alól kibúvni' 
(miért is, ugyanazon iró tanuságtételeként, ,,az uzsoravétség-
nél inkább, mint bármelly más vétségnél, szembetünőleg nyil-
vánul a bíróság általános törekvése, a gyakorlati élet, és 
törvényhozás közt fenforgó ellentétnél fogva, a tárgyalás alá 
kerülő eseteket enyhébben fogni fel") : valljon e gyengéd ér-
zésű férfiak, jobb lélekismerettel fognák-e a már megengedett 
uzsora szánandó áldozatit, midőn fizetni képtelenek, vagy vo-
nakosznak, a kikötött túlságos kamatok fizetésére s z o r í t n i ? 
Nem ezerszer keservesebb lenne-e akkor állásuk, ha az uzso-
rát büntetlen üzletnek nyilvánító törvény megölő betűjének 
hódolva , nemtelen eszközeivé válnának a mások nyomorával 
gazdaguló pénzvágynak ? S hidegen tudnák-e elnézni a végszük-
ség, szégyen, ijedség pillanatában, a minden nádszálhoz kapó 
vizbehalóként, bármilly iszonyú föltételek mellett is elfogadott, 
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név alatt is jönni szokott, különféle nemei nem egy-
formán bűnösök volnának, és utálatosak Isten és 
emberek előtt Az uzsora lényege , mint mondók, 
abban áll , hogy ,bizonyos értékű, kölcsönözött jó-
szág, vagy pénzmennyiség' fejében, t ö b b kívánta-
tik vissza, mint mennyit az adott tőke, s az annak 
használására számított jövedelem, egy m é l t á n y o s 
,és közönségesen j o go s nak ítélt aránynál fogva ki-
tesz.' Igenis: „e több, ez a kárhozatott visszaélés, a 
bűn, az uzsora." Akár kész pénzzel, akár értékes 
vagyon-, és emberi munkával űzessék illy uzsora, 
még ha egészen más nevet viselő bűn, vagy a pol-
gári törvények által nem is büntetett visszaélés vol-
na is, mindegy: az isteni, s erkölcsi törvény azt, 
mint szeretetlenséget, és rut önzést, kétségtelenül 
kárhoztatja 1). Akár kész pénzben, akár gaboná-

vagy könnyelmüleg, és tudatlanságból csinált kölcsön miatt 
elpusztult családok Ínségét, és hallani a romlásuk okaira szórt 
átkot ? Ezt még a vérben úszott, és hitnélküli franczia forra-
dalom neveltjei sem tudták szivökre venni ; azért nyilvánult 
náluk is , csakhogy ellenkező irányban , ,,a bíróság általános 
törekvése, a gyakorlati élet és törvényhozás közt fenforgó el-
lentétnél fogva, a tárgyalás alá kerülő eseteket enyhébben 
fogni fel" ; vagyis az uzsorás kezek közül a kifosztott polgá-
rokat lehetőleg kiragadni. E dicséretes törekvés czélja s vége 
ott az uzsora elleni tilalom visszahozása volt : ma pedig ellen-
kező tétetik kilátásba ! Ez is haladás volna a humanismus ös-
vényén? S valljon nem fog-e az illy biroknak, ha kereszté-
nyek , legalább katholikusok akarnak maradni, tarthatlanabbá 
válni helyezetök, ha a törvény betűjénél fogva, az uzsora által 
megkárositottakat a nekik olly vészes föltételek teljesítésére 
szoritandják : mit az egyházi törvény olly lélekrenditő sza-
vakkal tilt ; az ezt tenni merészlőket a hivők egyességéből ki-
közösítvén ? A viennei közönséges zsinatnak (1311. e.) tör-
vény-erejü szavai : „Ex gravi ad nos insinuatione pervenit, 
quod quorumdam communitates locorum , in offensam Dei et 
proximi, ac contra iura divina pariter et humana, usurariam 
approbantes quodammodo pravitatem.. .. usuras exigi et sol-
vi nedűm concedunt, sed ad solvendas eas, d e b i t o r e s sci-
enter c o m p e 11 u n t . . . . Nos igitur perniciosis his ausibus 
obviare volentes, sacro approbante Concilio statuimus, ut 
quicunque statuta huiusmodi de caetero facere, scribere, 
vel dictare , aut quod solvantur usurae, vel quod solutae, cum 
repetuntur, non restituantur plene ac libere, s c i e n t e r iu-
d i c a r e p r a e s u m s e r i n t , s e n t e n t i a m e x c o m m u -
n i c a t i o n i s i n c u r r a n t." 

] ) Innen a canonjognak azon rendelete hasonló uzsorás 
kötésekről (Deer. Greg. tit. de usuris. c. 6.) : „Licet contra-
ctus huiusmodi, ex tali forma, non possit censeri nomine usu-
rarum, nihilominus tarnen venditores p e c c a t u m iticurrunt 
. . . . et ideo cives saluti suae bene consulerent, si a tali con-
tractu cessarent, cum cogitationes hominum omnipotenti Deo 
nequeant occultari." Hasonló esetet többet előszámlál az egy-
házi törvénykönyv, és az uzsorát bármilly szin és nevezet 
alat t , egyformán sújtja. 

ban1 ), akár kézi-munkában, vagy csupa kényelem- és 
kereskedési czikkekben kívánjon vissza valaki t ö b b e t 
felebarátjától, mint mennyit az igazságos k i c s e r é -
l é s értelmében (mellyre minden polgári viszony, 
és társadalmi érintkezés visszaviendő,) kivánni sza-
bad: az adott kölcsön már nem haszna-, hanem ká-
rára van az azt elvevőnek ; és igy igazságtalan : kö-
vetkezőleg tiltott; mert az elvevőt szegényíti, s ille-
tőleg megfosztja: miért is az egyház azt valódi rab-
lásnak tekintette mindenkor, s mint ill vet büntette. S? 

Rendkívül nagy , csakhogy igen vétkes bizo-
dalmat helyeznek az emberek tudatlanságában, és 
sokat építenek az egyház elleni, fájdalom! szinte 
korszellem szülte, s közvéleménynyé vált elfogult-
ságra, kik egész vakmerőséggel erősítik, hogy az 
uzsora közönyös dolog; és illyennek bizonyul be az 
egyház eljárásánál fogva is, melly időnkint külön-
böző módon itélt róla, s hol magának is szabadsá-
got engedett annak gyakorlására, hol pedig a leg-
egyszerűbb kamatot is bűnnek nyilvánítva, tiltotta, 
az evangelium ismeretes szavaira utalván. Szerintök 
a tiltott uzsora, s a törvényes (egyház által is meg-
engedett) kamat közt nincs semmi különbség; a 
több, vagy kevesebb i t t , ugy mondják, mit sem 
nyom; s vagy mindkettőt egyformán tiltani kell, vagy 
pedig korlátlan szabadságot engedni : hogy az egyez-
kedők , az adó és vevő , tetszésök szerint határozzák 
meg a hitelező jövedelmét. — Az ekkép beszélőknek 
fogalmuk sincs a polgári társaság czélja-, s a törvé-
nyes hatalom hivatásáról ; melly abban áll, hogy a 
ravasz önkény és haszonlesés által fenyegetett egy-
ügyűség, vagy nyomor, a törvények pártoló fel-
ügyelésében menhelyet találjon. Ok szeretnék a far-
kasok és bárányok közös megegyezésére bizni, min-
den pásztori őrködés kizártával, a nyájak sorsát. 
Hisz ez legegyszerűbb ; és a farkasok közvéleménye 
bizonyosan eldöntő is lenne ez ügyben : ők levén az 
erősebbek. Az azonban a leggaládabb rágalom, mely-
lyel az egyházat illetik, mintha ez, akár tudatlan 
buzgalmában az igazságos hasznot is kárhoztatta vol-
na, melly az ipar lelke, a társadalmak virágzásá-
nak szülő oka, s igy a közjóllétnek is alapja, a pol-
gárisodásnak pedig elengedhetlen föltétele : akár ha-

' ) Mint többnyire régente a pogány világban. Az uzso-
rának e nemei viselék a hemioliák nevezetét ; mellyeket a zsi-
natok és egyházatyák, már a kereszténység első századaiban, 
mint keresztények-, főleg egyháziakhoz méltatlan keresetmó-
dot kárhoztattak , jóllehet a polgári törvények megengedték ; 
s mellyekről bőven értekezik a tudós Gothofred (Cod. Theo-
dos. L. II. ad tit. XXXIII.). 



szonleső szándékkal helyeselte volna később a törvé-
nyes kamatot, mellyet következetesen ma is tiltani 
tartoznék. Az egyház sem egyik, sem másik vétséget 
nem követé el: hanem csak méltányos maradt, és 
igazságos. A társadalom , és ennek felfogásai a jog-
és igazságról, változtak időnkint : ez az egész. Az 
egyház, a maga törvényeinek isteni szellemével, nem 
változott soha. Esztelennek mondja azt az uzsora-
törvények eltörlését sürgető haszon embere, hogy a 
törvényes kamat és túlságos uzsora közt nincs sem-
mi különbség. Épen olly nagy a különbség a kettő 
közt, mint a méltányos és nem-méltányos, az igazságos 
és igazságtalan ár közt; mint a becsületesség és csalás 
közt az eladásban : hisz a kereskedésben csak is a több-, 
és kevesebbről, nem pedig a még egyszerűbb eltulaj-
donitásról, vagyis a lopásról lehet, és van szó. 

Az egyház az uzsorát mindig tiltotta ; még pe-
dig időnkint a hatalmában álló legerőteljesebb esz-
közöket is használva : s az abban leledző bűnösöket a 
legsúlyosabb büntetések alá vetette. Kit meg nem 
indítana például ama komoly, és csak egy atyailag 
érző, de igazságos bíróhoz illő hang, mellyen a 
lyoni közönséges zsinat (1273. e.), — ama fönséges 
gyülekezet, mellynél nagyszerűbbet a világ nem lá-
tot t , mellyben fejedelmek és patriarchák, egyház-
atyák közé sorolt tanárok (az útközben meghalt sz. 
Tamáson kivül, sz. Bonaventura, s egyebek) dicsősé-
ges fényei a szentebb tudománynak, több mint ötszáz 
püspök, és másfél ezerre menő (1570) főpap vőn 
részt, — az uzsora felől szól: „Usurarum voragi-
nem, quae animas dévorât, et facultates exhaurit, 
compescere cupientes, constitutionem Lateranensis 
Concilii contra usurarios editam, s u b d i v i n a e 
m a l e d i c t i o n is i n t e r m i n a t i o n e praecipimus 
inviolabiliter observari " S hogy még a holtakra 
is nehezedő büntetés nagysága az élőket annál hat-
hatósabban elrettentse, parancsolja: „Nihilominus 
tarnen eis ecclesiastica sepultura denegetur Nul-
lus manifestorum usurariorum testamentis intersit, 
aut eos ad confessionem admittat, sive ipsos absol-
vat , nisi de usuris satisfecerint, vel de satisfaeiendo 
pro suarum viribus facultatum praestent idoneam 
cautionem. Testamenta quoque manifestorum usura-
riorum aliter facta non valeant, sed sint irrita ipso 
iure." Pedig e szigoraság nem valami szenvedélyes 
és alkalmi felhevülés ; hanem következetes alkalmaz-
tatása a kath. elveknek, és fentartása a régi fegye-
lemnek. Csakhogy a mindig egyformán tiltott bűn 
nem mindig egyforma kiterjedéssel birt, és nevet vi-
selt: azért az ellene hozott rendeletek is nem mindig 

azon rovatban lelhetők fel, melly a mai értelemben 
vett uzsoravétséget tartalmazza. Mondhatni ennél 
fogva bizonyos értelemben, hogy az egyház kezdet-
ben minden kamatot kárhoztatott: igen, mert kez-
detben, a romai, pogány, és elaljasodott világban, 
m i n d e n kamat, még a t ö r v é n y e s is uzsora volt, 
azaz: túlságos; minőt az isteni törvény,és egyházias 
szellem jóvá nem hagyhatott: ámbátor a polgári tör-
vények (mellyek csak lassankint szelídültek, s módo-
sultak a ker. elvek befolyása mellett,) még a ker. csá-
szárok alatt is, azokat megengedték. A romai világ 
kisebb k a m a t o t , azaz : t ö r v é n y e s kamatot, (a 
mai értelemben nem is uzsorát,) alig ismert a tizen-
két száztólinál. Ez volt a XII. táblás törvény által, 
tehát a köztársaság legkevésbbé romlott, s legrégibb 
idejében is megengedett ,usura centesima'; melly las-
sankint a legborzasztóbb kifosztási rendszerbe ment 
által ; mellynél fogva a hitelezők, mint HoráczFufi-
diusa, a kölcsön adott tőkéből ötszörös évi kamatot, 
és igy 60 száztólit is e l ő r e lefogtak. 

S ez volt a pogány világban divatozó kamat 
második, lényegesen uzsora színét viselő, azért ke-
resztényi szempontból szükségkép és mindenkor til-
tott sajátsága, tudnillik az e l ő l e g e s lehúzás;melly-
nek következtében mulhatlanul tiltott uzsorává vá-
lik a legkisebb kamat is : minthogy az ekkép köl-
csönadó valóságos lopást követ el embertársán; attól 
is kamatot, azaz : jövedelmet várva, mit annak oda sem 
adott használat végett. O, például, 100-tól vesz ka-
matot; pedig az évi, vagy havi illetéket előre lefog-
ván, bárha csak e g y száztóli volna is ez évenkint, 
már nem adott százat, hanem csak 99-et. 0 tehát 
többet vesz, és követel vissza, mint a mennyit adott : 
s ez az igazságtalanság, ez a bűn ; mert felebarátjá-
nak károsítása, és h a z u g s á g . 

A romai, görög, és átalában p o g á n y mivelt-
ségnek ezen kinövése, az uzsora, fönebbi kettős jel-
leménél fogva mindenkor bűnös volt, és lennie kel-
lett ; még ha a polgári törvényekben mint megenge-
dett, és igy (nem-keresztényi értelemben) ,törvényes' 
kamat, szerepelt is. Azért még a különben nem na-
gyon érzelgő Cato is, azon kérdésre, hogy: ,mit 
tesz kölcsönözni?' (Quid est foenerari?) csak azon 
kérdéssel válaszolt: ,mit tesz embert ölni?' (Quid 
est hominem occidere ? *) S méltán ; mivel ez náluk 

1) Cato irja szinte fde re rustica) : „Maiores nostri sic 
liabuerunt, et ita in legibus posuerunt, furem dupli conde-
mnari, foeneratorem quadrupli: ut quanto peiorem civem exi-
stimarint foeneratorem, quam furem, hinc liceat existimare." 
Azért tarthatta már Antiphanes is a trapezitákat az embe-



egészen egyértelmű, mert hasonló eredményt szülő 
szeretetlenség volt. Az illy kölcsön megölte az em-
bert akkor is: de megöli most is. Innen a romai tár-
sadalomnak szükségképeni felbomlása, a jellemek 
alásülyedése, a birodalom veszte. Epen ez mutatja 
azon feloszlató méreg iszonyú hatását, melly az uzso-
rában rejlik, s melly a társadalom minden rétegeit át-
járván, (ki nem szorul ugyanis ollykor meg?) a szegé-
nyeket a pénzes emberek rabszolgáivá teszi; s a bol-
dogtalan elnyomottat, a remény nélkül fáradozót, az 
élete fogytáig szüntelen más számára dolgozót, a hite-
lezője által folytonosan üldözöttet, a szent hegyre vo-
nulásra , vagy arra készteti, hogy Catilina zászlója 
alatt keressen, mint a romai plebs, menedéket*). Atár-

rek leggonoszabb fajának , kiknél csak a méregkeverők rosz-
szabbak. Ezen utálat érzetének adott Konstantinápoly nagy 
érseke,»aranyszájú sz. János is kifejezést ama szavaival (Horn. 
57. in Matth.) : „Minek is emlitem Isten törvényét ? Nem ne-
vezitek-e magatok is az uzsorát szennynek" ((ivxov, szemét-
nek ; mint átalában a latin is s o r d i d u s , ,piszkos' nevezetet 
használ e kereset bélyegzésére) ? ,,Ha már azok maguk is, kik 
e haszonban részesülnek, illyképen éreznek : gondold meg, 
minő lehet Istennek Ítélete róla ? Hogy ha a külső" (tehát 
a pogány, s nem az egyház szellemében működő), „világi tör-
vényhozókat kérded is, megtanulhatod tőlök, miszerint az 
uzsorát legnagyobb becstelenségnek nézik. Mert valljon miért 
nem szabad a méltóságokban levő, s a senatusnak nevezett 
nagy tanácsba fölvett egyéneknek illy haszon keresése által 
magukat beszennyezni ; törvény által levén az efféle jövedel-
mektől eltiltva ? Mikép nem volna tehát borzasztó, a mennyei 
törvényhozás iránt nem viseltetni annyi tisztelettel, mennyit 
a senatus iránt a romai törvények tanúsítnak?" 

] ) Nevezetes, hogy csak pár év előtt, nagy tudomány-, 
és régiségismerettel bebizonyított igazságul mondatott ki a 
napi irodalomban , hogy Anglia egészen hasonlóvá lett hata-
lom- és kormányelvekre nézve az ős romai birodalomhoz , sőt 
azt meg is haladta. Ez akkor dicséret-, és dicsekedésül véte-
tett : holott a legszomorúbb jövő gyors bekövetkeztének várá-
sára feljogosító körülmény volt ; annál félelmesebb, minél iga-
zabb alapjában : mert akkor a vég is hasonló lesz. Anglia igen is 
hasonlított, főleg annakelőtte , még a keresztények (a katho-
likusok) üldözésében is, a világhódító városhoz : hasonlított a 
néhány dúsgazdag mellett éhenhaló népben, a kiszivott in-
diai gyarmatok , elnyomott Irhon-, és olly proletarius tömeg-
ben, minőnek párja sehol sem találtatik Európában ; melly Ín-
séges napjait a gyárvárosok bűzös lyukaiban, vagy a kőszén-
bányák gyilkos üregeiben töltve , a szeszes italokkali mérték-
telen élésben keresi egyetlen vigasztalását, az öregség napjaira 
pedig ellátást a dologházakban lel. Alig pár évtizede, a romai 
birodalom nagyságávali hiu dicsekedésnek : és ma! Ma egy 
szomszédja megvetéssel Írhatja róla nyilvános lapokban : 
„Francziaországnak meg van a maga küldetése, melly abban 
áll , hogy a gyengéket védelmezze... . Angliának is megvan 
a magáé, hogy mindenkinek meghajoljon, csak eladhassa 
gyapotját. Ne irigyeljük ezt tőle." (L' Univers. N. 206.) Mint 

sadalom meg lőn mentve a világot ujjá szülő keresz-
ténység által. De mi fogja a szabaditójáról hálátlanul 
megfeledkezőt ujolag megmenthetni*)? S mit akar-
nak, kik a társadalmat, kivetkőztetve keresztény 
meggyőződése-,szokásai-, és törvényhozásából, erővel 
a pogányság, sőt ennél is gonoszabb hitlenség állás-
pontjára kívánják nem emelni, hanem alányomni ? 
Lehet-e az iránt kétségnek helye, hogy a régi sziv-
telenséggel, szükségkép visszajövend a boldogtalan 
kétségbeesés is. . . . ? 

Minden kamatot tiltott tehát amaz időkben az 
egyház, még a polgárilag törvényest is ; mivel ez is 
bűnös volt, azaz : túlságos. Az, mit ma ,interes'-nek 
nevezünk, s mi a törvényes kamatot jelenti, egészen 
ujabb kor szüleménye, mind név-, mind pedig a do-
log lényegére nézve. Csak miután az uzsora biinös vol-
tát a keresztény nyé lett világ'kellőleg belátta, léptette 
a józan államgazdászat és kereskedési szellem az ,in-
teres'-t, a törvényes, és keresztényileg is megengedett 
kamatot életbe: ez addig merő uzsora volt. A pogány ok 
k a m a t j a , még Constantin alatt is bűnös uzsora ma-
radt. „Quicunque", mond e császár (Cod. Theodos. L. II. 
tit. 33. de usuris.), „fruges humidas, vel arentes indi-
gentibus mutuas dederint, usurae nomine t e r t i a m 
partem superfluam consequantur ; id est, ut si summa 
crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium 
amplius consequentur." S jóllehet ez csak a gabo-
nára nézve volt érvényes, mégis a pénzbeli kölcsö-
nöknél is tizenkét száztóli határoztatott maximum-
nak: mit a ker. felebaráti szeretet nem találhatott 
méltányosnak; s ennél fogva az illy t ö r v é n y e s ka-
matot is uzsorának mondotta, s méltán, és mint 
illyent tilalmazta. „Pro pecunia ultra singulas Cen-
tesimas creditor vetatur accipere. PP. Caesareae. XV. 
Kai. Maias, Paulino et Juliano Coss." (325. e.) Igy 
vétetett föl e törvény Theodosius codexébe is később. 

remegő kisdedet bátoritják őt, hogy ne féljen az ellenséges ki-
szállástól ; mi még a francziákat is untatni kezdi. (U. o. N. 
209.) ,,Les braves Bretons, qui ne peuvent plus dormir  
le spectacle de cette nation en proie au cauchemar d 'une in-
vasion imminente commence (nous) à f a t i g u e r . " Az idők 
hamar mennek ! 

3) Félni lehet , nehogy itt is valósuljon az apostol ama 
szózata : „Impossibile est enim, eos, qui semel sunt illuminati, 
gustaverunt etiam donum coeleste, et participes facti sunt 
Spiritus Sancti; et prolapsi sunt: rursus renovari ad poe-
nitentiam Terra enim saepe venientem super se bibens. 
imbrem et generans herbam opportunam illis , a quibus coli-
t u r , accipit benedictionem a Deo. Proferens autem spinas ac 
tribulos, repróba est, et maledicto proxima ; cuius consumma-
t e in combustionem" (Hebr. 6 , 4—8.). 



A keresztény civilisatio ama,setét'-, és ijesztőnek 
tartott középkorban, kárhoztatva a mások zsírján 
hizó uzsorások gyalázatos keresetét, m é l t á n y o s ka-
matot, i n t e r e s t hoza létre: mellyugyan az ,uzsorá-
sok visszaélése' miatt még sokszor elég magasra há-
gott ; de a bün legalább magán hordta a törvényte-
lenség bélyegét, és folytonos üldöztetésnek vala ki-
téve *). A kettő (uzsora és kamat) közti különbséget 
jól kiemeli már Auger, conserrani püspök, 1280-ban 
kelt iratában: „Si usurarius multa cum foenore lu-
cratus est, de rigore iuris talia lucra restituere te-
netur, s i c u t e t f u r v e i r a p t o r , i n t e r q u o s 
i p s e n u m e r a t u r : quia tamen qui nimis emun-
gi t , sangvinem elicit, visum est sapientioribus in 
hoc casu sufficere debitori, si sortem", (a tőkét) „et 
sumptus, et m o d e r a t u m I n t e r e s s e " (mérsékelt 
kamatot) „duntaxat, et non talia lucra recuperet; 
quia hoc esset suum repetere cum usuris." A méltá-
nyos k a m a t tehát be volt a ker. társadalomba hoz-
va : de az uzsora tovább is átok alá maradt vetve ; 
azt a különben egészen a gyengeségig szelid sz. Edu-
ard , Anglia királya 2) is akkép gyűlölvén, hogy az 
ebben részeseket javaik elvesztésére itélte, s még 
száműzetéssel is büntette. „Hoc autem asserebat ipse 
Rex, se audisse in curia Regis Francorum, dum 
ibidem moraretur, quod usura radix vitiorum esset." 
(Leges Eduardi Confess, c. 37.) 

Különben N.-Constantinnak ezen törvénye is 
már jótékony megszorítása volt az uzsorának. Mint 
Gothofred irja, ezzel a ker. fejedelem és első császár, 
„usuris, seu foenebri malo, modum, fibulamque im-
positum ivit." Képzelhetni, minő borzasztó lehetett a 
korábbi gyakorlat! Azonban az egyházat e törvény 
nem elégité ki , s a benne megengedett kölcsönözési 

J ) „Propter usuras, poenas, et Interesse non minima 
suseipiebant inerementa." (Ap. Matth. Paris, p. 612. Du Can-
ge , Glossarium.) Hugo , burgundi fejedelem (ap. Perard. p. 
299.) 1229-ben ekkép rendelkezik: „Volo, et concedo, quod 
carta, quam Odo pater rneus fecit de Interessis Episcopi Lin-
gonensis et Ducis Burgundiáé distingvendo apud Castellionem 
et in pertinentiis , stabilita sit et firma." (Du Cange , Gloss. 
Interesse.) 

2) Valóban a sz. király azoknak meg tudott bocsátani, 
kik őt szeme láttára meglopták. (Mint amaz apródnak, ki, 
mint hitte , észrevétlenül jött a pénzes-ládához vissza , hogy 
abból zsebeit újra megtöltse, eléglé mondani a kárpit megül: 
,Barátom! elégedjél megázzál , mit előbb elvittél; mert ha 
Hugolin, a kamarás megtudja, mindent vissza kell adnod , s 
a köztéren fogsz irgalom nélkül megostoroztatni' !) De azt, 
hogy az uzsorások , népét kiszívják , nem tudta szivére venni, 
s eltűrni. 0 azt hitte, hogy a tolvajok kevésbbé veszélyesek 
országára nézve. 

módot, a nicaeai I. zsinat (325. e.) 17-ik canonában 
világosan megtiltá, különösen az egyháziaknak ; 
mint a laodiceai IV. zsinat is 4-ik canonában. Aman-
nak rendelete következő: „Quoniam plerique, qui 
in canone recensentur, avaritiam et turpem quaestum 
sectantes, obliviscuntur divinae scripturae (Ps. 14.) 
dicentis, qui pecuniam suarn non dedit ad usuram; 
et foenerantes c e n t e s i m a s exigunt: aequum cen-
suit sancta et magna Synodus, ut si quis inventus 
fuerit post hanc definitionem usuras sumere ex mu-
tuo, vel aliter earn rem consectari, aut sescupla" 
(egy harmadot) „exigere (îjuioXiaç àn-curwiO, vei o-
mnino aliquid aliud excogitare turpis lucri causa: a 
clero deponatur, et alienus a canone existât" (Har-
duini, Concil. T. I.). Még aranyszájú sz. Jánosnak 
is kellett olly szívtelen gazdagok ellen küzdeni, 
kik : „foenoris inaudita excogitant genera, quae nec 
gentilium legibus comprobantur ; mutui literas ma-
ledictionis plenas conscribunt. Non enim centesimam 
totius partem, sed medietatem flagitant." (Homil. 
62. in Matth.) Azért az anyaszentegyház, a bűnre 
kisértetés olly veszedelmes és számos alkalmai közt, 
midőn a mindennapi példák, sőt a törvény szava is 
ártatlannak nézették a rut (tizenkét száztóli) kamat kö-
vetelését, tekintettel a ker. tökéletességre is, mellyre 
az evangelium utal : legtanácsosabbnak hitte, és 
méltán, egyszerűen, és átalában minden kamatra-
kölcsönözést tiltani ; miután annak gyakoroltatni 
szokott minden, még legártatlanabb neme is uzso-
rás volt: e szigorától csak később, és azután térvén el, 
mikor a ker. elvek befolyásának következtében meg-
tisztult törvényhozás, a mérsékelt kamatok olly nemét 
(a frankok interes-ét) léptette életbe, mellyet a ker. 
erkölcstan sem mondhatott igazságtalannak. Min-
denesetre a ker. h i t , és felszabadított egyház befo-
lyásának kell tulajdonítani, hogy az emberiségre 
nehezedő legsúlyosabb teher könnyebbülni kezdett • 
s ekkép az evangelium a halandók vigasztalójaul tűnt 
föl még anyagi szempontból is : mert nem merő esetle-
gesség , hogy ezen, az uzsorát megszorító törvény, 
épen a nicaeai zsinat évében hozatott. Constantinnak 
több más, e tárgyat illető rendeletei, később pedig Va-
lentinian , Theodosius, Arcadius, és több ker. csá-
szárok törvényei által is gyámolittatván : mig végre 
Arcadius, Honorius és Theodosius neve alatt meg-
hozatott (405-ben) a törvény: „Senatores sub medi-
e t a t e m Centesimaeusuraeadcontractum creditae pe-
cuniae censemus admitti"; mellynél fogva a h a t o s 
kamatnál magasabbat kikötő senatorok pénzöket vesz-
teitekül nyilváníttatnak. „Itaque omnes intelligant, 
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nullum Florentissimo Coetui sociatum foenus exer-
centem, ultra medietatem centesimae vel jure sti-
pulait , vel poscere posse usuram." Valamint amott 
Nagy-Constantin törvényének hozására, ugy Ar-
cadius rendeletére is egyedül a ker. elvek terje-
dése birt befolyással. Hogy aranyszájú szent Já-
nos elragadó, s az uzsorát irgalom nélkül sújtó szó-
noklatának különösen, mennyi része volt e javulás 
létrehozásában, ki épen ezért hatalmas ellenségeket 
is szerzett magának, nem akarjuk bővebben fejte-
getni: annyi kétségtelen, hogy az egyház kezdettől 
fogva legnagyobb ostora volt e bűnnek (ámbátor 
egyes kötelességfeledett, és bérencz tagjai ellenke-
zőt gyakorolhattak azzal, mit annyira sürgetett ta-
nításai , és fentartani kivánt szigorú fegyelme által): 
s hogy az uzsoráskodás csak az egyházi tekintély 
csökkentével hordozta fejét, az egyéb érdekek-, s 
nem a vallási buzgóságnak hódoló korszakokban és 
népeknél, magasabban. 

EGYHÂZÏ TUDÓSÍTÁSOK. 
Pes t , augustus 4. A Szent-István-Társulat ma tartot-

ta ft. D a n i e 1 i k János kanonok és alelnök elölülése alatt 
szokott havi választmányi gyűlését ; mellynek közérdekű tár-
gyai közül a következőket emeljük ki : A társulati nagy-gyü-
lés megtartatása jövő novemberhó 10-ére liatároztatott. Üröm-
mel értesült a választmány, hogy a mult juliushóban a tár-
sulati elnökség, ez érdemben Esztergomból bibornok-her-
czeg-primás és esztergomi érsek ő eminentiája utján , nemkü-
lönben Bécsből, Innsbruckból, és Paduából azon hiteles tu-
dósitást vévén, hogy a sebesült, s a mondott városokban a 
kórházakban elhelyezett, magyar katonák lelki hasznára szol-
gálandana, ha számukra mielőbb ajtatos és épületes magyar 
könyvek küldetnének, az igazgató-választmány helybenha-
gyásának reményében, a mondott városokba tetemes számú 
magyar ajtatos és épületes könyveket azonnal elszállíttatott. 
Hasonlóan intézkedés történt, hogy a pest-budai-cs. kir. kato-
nai kórházakban fekvő sebesült magyar harczíiak lelki vigasz-
talására is illy ajándékkönyvek küldessenek. Jelentetett, hogy 
az ,Egyetemes encyclopaedia', nemkülönben a ,Szentek élete' 
czimü társulati vállalatok, sajtó utjáni kiállítása, örvendetesen 
előrehalad ; névszerint az encyclopaediából 32 iv már ki-
nyomtatva bemutattatott. A társulati tagok- és jótevők-
ért az évenkint szokásos sz. mise jövő octoberhó elején fog 
megtartatni. A szathmári püspök ő mlga a szegényebb plébá-
niák számára ajándékba küldött ,Sz. szakaszok'-ért hálakö-
szönetet mond. Jelentetet t , hogy L e i t n e r Ferencz, néhai 
szathmármegyei áldozár, és sándorfalusi plébános „a Sz.-Ist-
ván-Társulatnak sz. vallásunk előmozdítása iránti buzgó kiha-
tó működésének méltánylása jeléül" végrendeletileg 5 a. ért. 
frtot hagyományozott. Olvastatott ft. P a r s i Angyal,bukaresti 
püspök ő méltóságának levele, mellyben egy részről megkö-
szöni az oláhföldöni kath. magyar plébániák és hivek számára 

küldött ajándékkönyveket, más részről pedig az elemi iskolák 
használatára alkalmas könyveket kér , és illetőleg megrendel. 
Jelentetett , hogy a néhai jász-ladányi lelkész, boldogult 
Bathó János ur által a társulatnak végrendeletileg hagyomá-
nyozott 92 p.fr t , az Urban elhunytnak testvére által beszol-
gáltatott. Az ,Egyházi énekek az elemi tanuló-ifjuság haszná-
latára' czimü gyűjtemény , a több oldalról sürgetőleg kifeje-
zett ohajtáshoz képest , néhány imával, litániával stb. bővít-
ve , ujolag sajtó alá adatni liatároztatott. A következő uj kéz-
iratok jelentettek be : Jerusalem' ; ,Atilla' ; ,Louisianiában a 
czukor-termelés, és a fekete rabszolgák sorsa' ; és ,Egy séta 
Bécsből Pestre', F a r k a s Ádámtól; melly kéziratok szabály-
szerű bírálatra adattak. Bemutattattak a következő társulati 
nyomtatványok : a) ,Morus Tamás és korszaka. Walter W. 
Józseftől stb. Magyaritá B a b i n s z k y József.' (Egy aczél-
metszettel.); b) ,Magyar nyelvtan az elemi s reál iskolák hasz-
nálatára. Irta Zimmermann Jakab.' (7-ik bővített kiadás.); c) 
,Pázmány-füzetek' IV. K. 2. füzete. Végre jelentetett , hogy 
mult juliusban a társulati tagok száma 36-tal szaporodott. 

A bécsi , Kirchenzeitung' utólagosan visszaemlékezvén 
az ágostai ,AUg. Zeit.'-nak azon jóakaró tanácsára, mellynél 
fogva (169. sz. mellékletében) „az egyház minden, rakásra 
halmozott kincseit a haza oltárára áldozatul" vitetni kivánta, 
megjegyzi jul. 20-diki szániában : „Szükséges az egyháznak 
ezen rakásra halmozott kincseit közelebbről szemügyre venni, 
s mindazon kincstárakat figyelemre méltatni, mellyeket a fö-
nebbi czikk szerzője, ki egyedül csak a kath. egyházban ke-
res kincseket, érthetett. 1) Az isteni-szolgálatra szükséges 
arany- és ezüst edények. Ezek a század elejéu, a franczia há-
borúk ideje alatt olly rendkívüli módon igénybe vétettek, 
hogy egy bankárnál tízszer több értékii vagyont találhatni, 
mint mennyit valamennyi még megmaradt templomi edények, 
és fönlevő bucsuhelyek áldozat-ékességei érnek. 2) A föld , és 
fekvő birtok , melly az egyház és kolostorok sajátja. Nem le-
het iránta kétség, hogy a testületek birtoka szintolly jogsze-
rű , mint az egyének- és családoké ; valamint arról sem kétel-
kedhetni, hogy szintazon jogtalansággal, mellyel a kolostor-
javak a közjó végett ma eladatnak, holnap e, vagy ama ban-
kár kincsei is igénybe vétethetnének, ugyancsak a közjó vé-
gett. Azonban a jogi szempontot egészen mellőzve, csupán 
államgazdászati, és hasznossági tekintetnél fogva vegyük a 
dolgot. Valamelly egyházi alapítvány-, vagy kolostornál min-
denkor számba veendő , hogy liány plébánia, iskola , gymna-
sium és tanár láttatik el az alapítvány-, vagy kolostori jószág-
ból, s a környéknek hány szegényét viszi valamelly nagyobb 
szerzetés-jószág, mint valamelly nagy Kristóf, az inség és 
éhhalál pusztító árján keresztül? Ki fogja valljon a kolosto-
ri javak lefoglalása-, vagy elfecsérlésének esetében ama ter-
heket viselni ? Azok mind az államra esnek vissza, melly azo-
kat az elfoglalt jószágokból, saját kezelése mellett, nem fe-
dezheti : mint ezt a tények már ezerszer bebizonyították ; s ha 
e jószágok eladatásának esetében egy perezre , s ekkor is csak 
külszinre, kimenekül is egyik szükségből, de egy nagyobb- és 
maradandóbbat , teljes romlást von vele magára. A gazdag-
nak híresztelt sz.-niártonhegyi benedeki apátság Magyaror-
szágban, eltöröltetve a 80-as években, 1802-ben ujolag visz-
szaállittatott azon egyszerű oknál fogva, mivel a status saját 
erszényéből ráfizetni kénytelenittetett, hogy az arra neheze-



dett terheket viselhesse. 3) Valamig az egyházi javak meg-
vannak , mindaddig tetemes , biztos , és közvetlen jövedelem-
forrást nyújtanak az adóban ; egyszersmind pedig közvetve se-
gítik az államkincstárt ama száz, meg száz intézetek fentar-
tásával , mellyek különben a status terhére lennének. A ma-
gyar püspökségek sz. Istvántól nyerték adományoztatásukat. 
Az adók, mellyek a püspökségeken feküsznek, tetemes, és 
folytonos jövedelemforrást képeznek az államra nézve : ha a 
status azokat eladná, ugy csak azon urak nyernének vele, kik 
arra számítanak , hogy az alap feloszlatásával gazdagodjanak ; 
a statusnak csak azon haszna lenne belőle, mellyet minden 
eddigi kolostor-eltörlésekből merített. Hogy az egyházi javak-
nak államilag kezelt igazgatása semmi hasznot sem hajt, hanem 
inkább tetemes kárral j á r , az a századunk elején, az ugy ne-
vezett alapitványi jószágokban százszorosan bebizonyított 
számolási példa. Kik azok, kik örökké az egyházi javakat 
emlegetik ? Nem a kormány organumjai ; liauem azon com-
pact pénzhatalom , melly mindenekelőtt a concordatumot már 
csak azért is megbuktatni k ívánná, hogy az oroszlánrészt 
(az oroszlán ur természetesen kövér falatot akarna) elkaphassa. 
,Rakásra halmozott kincsek', mellyek az államnak semmi 
hasznot sem haj tanak , többnyire csak a bankárok-, és pénz-
embereknél találtatnak ; s ugyanazon jognál fogva , mellyel 
bizonyos párt mindenkor csak az egyházat tolja előre , ha 
fizetni kell, más pénzforrásokra is utalhatnánk." 

R o m á b a n , a békekötésért Istennek adandó hála vé-
gett megtartott három napi ajtatosság, jul. 25 én ünnepélyes 
,Te Deum'-mal fejeztetett be. Valamennyi patriarchalis és plé-
bánia-templomok tömve voltak ajtatoskodókkal. Az utolsó na-
pon ő szentsége a vaticani bazilikában volt je len, a roppant 
népsokaság által még meghatóbbá tett isteni-szolgálaton. 

Az e lsassi kath. lapok egész nehezteléssel utasítják 
vissza azon istentelen szándékkal terjesztett híreket, mellyek 
szerint az ottani kolostorokban csudás kincseknek kellene föl-
halmozva lenniek. A kath. hit és szerzetesek ellenségei tudnillik 
azon rágalommal illették az oelenbergi trappistákat (Franczia-
országnak felső-rajnai megyéjében), hogy az imént befejezett 
háború folyta alatt 3,000,000 frankot küldtek Austriának, tehát 
az ellenségnek segítségére ; az issenheimi jezui ták, ugyané 
szándékkal, 4 milliót; a strassburgi két papnövelde hét milliót; 
a városi papság pedig épen tizenhatot ! Milly buta közönségre 
számítanak az olly hitellenes lapok, mellyek még illy esztelen 
rágalmak elhivését is fölteszik olvasóik részéről. Az illy rossz-
lelkü ráfogások megczáfolása végett szót vesztegetni sokáig 
fölöslegesnek és méltóságuk alattinak tárták a rágalmazottak : 
de miután a vád ismételve lőn, és rendszeresen megujittatott, 
végre is kénytelenittettek a hírlapok utjáni felszólalásra. Leg-
hatásosabbnak mutatkozott végre is a hatóságok azon eljárása, 
mellynél fogva egy pár izgató hirkovács, kik a nancyi püspököt 
is gyanúba hozák, pörbe idéztetett, és a törvényszékek által 
kimondott Ítéletben elmarasztaltatott Ez hatott . 

Északamerika . Egyik new-yorki lap érdekes leve-
let tett közzé Baraga püspök úr tól , melly f. évi jun. 25-én 
kelt Saut-Ste-Maríeban , és a benszülöttek közt örvendetesen 
előrehaladó valódi, mert vallásos felvilágosodást illetőleg 

több adatot tartalmaz. „Nem rég , irja a főpap, tértem meg 
egy missiói látogatásból, félbetegen és kimerülve ; mivel az 
utazás fölöttébb terhes volt, valamennyi missio-állomáson vé-
gig , az ottawa-indiánok közt. E missiókban egyik helységből 
a másikba vagy gyalog kell utazni, vagy pedig a háborgó mi-
chigani tón egy kis indián csolnakon menni keresztül , mi 
gyakran életveszélylyel j á r , s még inkább j á rna , hahogy a 
benszülöttek nem volnának nagyon ügyesek e ladikok kor-
mányzásában. E lélekvesztőkön kell néha az éjt is tö l ten i , 
parthoz kötve : s ez évben a tavaszi éjszakák itt szerfölött hi-
degek voltak. En ez évi kikeletkor, mihelyt szerét tehettem, 
első alkalommal Mackinac- és Point St.-Ignace-ba utaztam lá-
togatás végett : azonban az errei alkalom csak május 15-én 
kínálkozott; mivel a j ég ez évben Sz.-Mária-folyamunkon igen 
sokáig állott ; s midőn én a nevezett állomásokra é r tem, a 
lakosok, kiknek leginkább a halászat képezi kereset- és mes-
terségöket, a tavaszi halászatra már elutaztak. E szegény em-
bereket a fejérek szokták a halászatra bérbe fogadni. A vál-
lalkozók őket ellátják üres hordókkal, háló- és sóval, s min-
den hordóér t , mellyet hallal megtöltenek, 4—5 tallért fizet-
nek. Ez emberek közt sok felnőtt találtatik, kik még nincse-
nek megbérmálva ; minthogy soha sincsenek otthon , mikor a 
püspök megérkezik főpásztori látogatásra. A missionariusok 
azt mondák , hogy télen kell jönnöm , ha otthon akarom ta-
lálni őket. Ennélfogva 1860-ban, február hónak első napjaiban 
gyalog, és hósarukon Mackinac- és Point St.-Ignace-ba kei-
lend jönnöm. E téli utazások nekem szerfölött nehezemre es-
nek ; mert először is elszoktam kissé tőlök, de másodszor agg-
korom miatt is : mert jövő februárban , ha ugyan még élek, 
63-dik évbe fogok lépni. Illy korban (főleg ha az ember if jabb 
éveiben sérülést is szenvedett) , kissé nehézkes az ember, és 
érzi a hideget. A napközbeni gyalogolás még csak megjárja : 
de ha éjjel a havon kell az erdőben, szabad ég alatt meghálni, 
az már illy északi vidéken nem akar tetszeni. A hósarukon 
járás hegyen-völgyön keresztül, naphosszant izzadásban tar t ja 
az embert , daczára a hidegnek : ugy hogy az egész alsó ru-
hája vizes lesz ; és ha az ember estve megállapodik, rendkí-
vül megfázik, és ugy reszket, mintha a hideg lelné. Ha e téli 
utazásaim közben estvénkint valamelly házba juthatnék , ugy 
azok épen nem volnának rám nézve fárasztók : hanem e ba-
rátságtalan vidéken sokszor több napokig kell utazni, mig is-
mét lakot érhet az ember. De ez sorsa egy missionarius-püs-
pöknek ; mellyet én mégis nem találok szerfölött nyomasztó-
nak ; miután olly sok évek óta vagyok e puszta földön térítő : 
egyedül az évek sulyja kezd rám kissé nehezülni. St.-Ignace-
ból egy indián ladikon Cross-Villageba utaztam : hol egy de-
rék német térí tő, sz. Ferencz 3-ik rendéből, Zorn Seraphin 
a tya , ki rövid idő alatt jól megtanulta az indián nyelvet , Is-
ten dicsőségére, s a benszülöttek üdvére buzgón munkálkodik. 
Ez tisztán indián-missio ; mig Mackinac ós St.-Ignace vegye-
sek. Az indiánok örvendtek, midőn régi téritő papjokat és 
püspöküket meglátták. Mihelyt a ladikot messziről közelíteni 
lá t ták , meghúzták a missio-harangot, s valamennyien össze-
gyűltek. (Vége köv.) 
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Az uzsora, s erre vonatkozó törvények, 
erkölcsi szempontból. 

I Y . 

Két, egymástól lényegesen különböző tan lé-
tezik ennél fogva a kölcsönadás-, kamat- és uzsoráról 
a világon : egyik a keresztényszerü, s evangeliumi, 
melly a felebaráti szeretet és haszonlesés nélküli se-
gélynyújtás kötelességére van alapítva ; s másik 
azoké, kik a pénz- és tőkének ugy nevezett felsza-
badítását tűzve ki czélul, a kölcsön adott összegből 
bármilly hasznot vonni jogosnak vélik , mihelyt eb-
be (önkényt, vagy a szükségtől kényszerítve, mind-
egy,) a kölcsönöző megegyezett, s arra magát szer-
ződésileg kötelezte. Az utóbbi előtt nincs r u t haszon 
és becstelen keresetmód, következőleg vétkes uzsora: 
mig amaz Krisztus urunk szellemében, és szavainak 
értelméhez szorosan ragaszkodva, minden olly hasz-
not kárhoztat, melly a felebaráti szeretet és méltá-
nyosság határain túlmegy. Lehet-e kétség iránta, 
hogy mellyik az emberibb, ész- és religioval egye-
zőbb, következőleg a polgári társaságra nézve is üd-
vösebb ? 

Mig Bentham 1787-ben közzé tett leveleiben 
elvül állitá föl, miszerint : „egyetlen embert sem le-
het akadályozni, ki az eszével élhetés idejét elérte, 
józan értelmű, tetteiben szabad, és öntudatosan cse-
lekszik , még saját javából merített oknál fogva is, 
abban, hogy olly előnyös alkura lépjen pénzszerez-
hetés végett, a minőt tud kötni ; következőleg sen-
kit sem szabad akadályozni benne, hogy ne adja 
meg neki azt, a mit tőle föltételül kíván s mig az 
ezen elvet elfogadott nem-keresztény szellemű tör-
vényhozások a szegényebb, és pénz dolgában má-
soktól függő családokat a bankárok önkényének kö-
nyörületlenül vetették oda szánandó martalékul : ad-
dig a kath. egyház változatlanul megmaradt ama ta-
nitás- és gyakorlatnál, miszerint az evangelium min-

den olly kölcsönt kárhoztat, melly többet követel 
vissza az adottnál, és igy megszűnik a természetjog 
által is emberi kötelességül tett ,mutuum' lenni. A 
kölcsönnek ugyanis, természeténél fogva, segitség-
és jótéteménynek kell lennie a kölcsönözőre nézve : 
különben megszűnik olly kötés lenni, minőt a ,con-
tractus mutui' nevezet alatt a jogtudomány ez ideig 
értett*). A kölcsönből e szerint, mint illyenből, nem 
szabad hasznot vonni akarni: különben elveszti, ke-
resztényi'értelemben, a kölcsön természetét, és más 
nevet érdemlő nyerészkedéssé válik 2). A ker. morál 
és jogtan ugyan a hívőnek is megengedi saját kár-
talanítását, ha a kölcsönadással magára terhet von-
na, vagy veszteséget szenvedne 3): de ezt egészen 
lélekismeretes dolognak nézeti, s azért a megszűnt 
nyereség, szenvedett veszteség, viselt terhek stb. 
czime"alatt követelhető méltányos kamatot, a legki-
sebb mennyiségre kívánja leszállittatni ; minden 
egyes esetben a .kölcsönöző-, mint emberbaráti se-
gélyt nyújtónak hite- s becsületességére bízván, hogy 
ama czimek alatt kivánhat-e kárpótlást, vagy talán 
azt nélkülözheti is az adott esetben. Az egyházi tör-
vény értelmében a kölcsönözésnek ingyenszerződés-
nek kell lennie : „Unde mutuum recte definitur, quod 
sit : g r a t u i t a rei traditio, numero, pondere , vei 
measura constantis, facta eo animo, ut statim fiat 
accipientis, cum obligatione, ut similis in specie et 
bonitate restituatur" 4). Azért : „Mutuare indigentibus 

J) L. W a i b e l , ,Moraltheologie. Regensburg, 1844.' 
VIII. Bd. S. 183. 

2) „Quare usura mihi definitur : lucrum p r o x i m e , et 
ex s o l o m u t u o captum." (Oberrauh. §. 2879.) 

3) „Mutuans potest sine labe usurae pacisci, u t mu-
tuatarius teneatur aliquid ultra sortem ei restituere r a t i o n e 
d a m n i e m e r g e n t i s . . . Mutuans potest licite pacisci cum 
mutuatario, ut ei teneatur praestare aliquid ultra sortem r a -
t i o n e l u c r i c e s s a n t i s . . . . Mutuans potest licite exigere 
aliquid proportionatum ultra sortem r a t i o n e p e r i c u l i , 
ipsam sortem amittendi, aut difficultatis, eam recuperandi, etc." 
L. Lucii Ferrar is , Prompta Bibliotheca Canonica, Iuridica 
etc. Edit. Migne. Parisiis, 1857. T. V. p. 1274. §. 33. 35. 37. 
etc. Hol az ezen állitásokat bővebben bebizonyító kútfők is 
idéztetnek. 

4) L. Lucius Ferrarisnál. T. V. p. 1267. §. 2. (Institut. 
12 



est c o n s i l i u m , sicuti dare eleemosynam: n i h i I 
tarnen inde s p e r a r e tanquam debitum ex ipso mu-
tuo, est praeceptum" *). Innen : „mutuare ea i n t e n -
t i o n e, ut acquiratur aliquid ex mutuo, tanquam 
debitum ex iustitia... est usura" 2). 

A kath. egyház azért még mindig elég széles 
tért hagy a m é l t á n y o s nyereséggel és igazságos 
haszonnal megelégedő kereskedelmi, s egyéb üzle-
teknek, habár az uzsorát elveti, s Bentham elveit, a 
franczia forradalom által elfogadottakat, kárhoztatja 
is 3). Hogy pedig a nem-méltányos és igazságtalan 
Justin. Imp. Mutuum 2. ff. De rebus creditis, et cod. Si cer-
tuni petatur.) 

U. o. p. 1272. g. 21. 
2) U. o. §. 23. 
3) Mit tart a kath. egyház e tekintetben méltányosnak, 

azt, ugy hiszszük, legjobban kivehetjük az egyházi államban, 
maguk a pápák által sürgetett jogszerű gyakorlatból ; melly-
nek egyik leghitelesebb (mivel a hivatalos okmányok, és 
törvény-erejü pápai bullák gyűjteményébe is fölvétetett) ta-
nujaul tekinthetjük azon ,Motu proprio'-t, mellyet XIV. Be-
nedek pápa 1745-ben, sept. 7-én bocsátott k i , s Bullariumá-
nak (Romae, 1760. Tom. I. 247. 1.) első kötetében foglalta-
tik. Ebben a kereszténység feje rosszalva, s uehezteléssel 
hallottnak i r ja , mikép a pápai államokban az akkori háborúk 
zavarai közt sokan, „a helyett, hogy egész, tehetségökben álló 
erejekkel a hont és fejedelmet gyámolítani siettek volna, egy 
aljas nyereség vágyától ösztönöztetve" (tratti e trasportati dall' 
ingordigia di vil guadagno), „nem szégyenlették a községeket 
legnagyobb mértékben elnyomni, s ö t , h a t , hét , sőt nyolcz 
és kilencz száztóli kamatokkal is terhelni ; visszaélve a végső 
szükséggel, mellyben azok a pénzhez juthatást illetőleg vol-
tak" ; sőt voltak ollyanok is, „kik a köz és átalános nyomort 
szégyenteljes magán-érdekökben kizsákmányolva, másoktól 
kisebb kamattal pénzeket kölcsön vettek , hogy azokat később 
a nevezett községeknek nagyobb kamatok és terhesebb fölté-
telek alatt kiadják." Ez uzsoráskodást kellőleg megtorlándó, 
s követve elődei példáját (segaendo 1' esempio di parecchi 
altri Ponteíici, e specialmente di Clemente VIII. e del Ven. 
Servo di Dio Innocenzo XI. nostri gloriosi Predecessori), ren-
deli , hogy minden, bármilly nevet viselő, akár váltókban, 
akár máskép adott kölcsönök után csak n é g y s z á z t ó l i t, 
és nem többet (quattro per cento, e non piu) legyen szabad 
kérni ; fönmaradván az ennél is kevesebbet kikötő szerződé-
sek érvényessége : s ezt a pápa olly határozottan, és szigorúan 
parancsolja, hogy minden , még (törvénytelen) esküvel erő-
sitett ollyatén kötéseket is semmiesekül nyilvánít, mellyek e 
rendelet ellenére, s kijátszásával készíttetnének. Különben, 
ha ki e rendeletet csupán a pápai államokra tartozónak vélné 
(a mint valóban egy, a kamatot meghatározó specialis rende-
let csak is azokra vonatkozhatik ; minden államban más arány 
lehetvén időnkint méltányos és keresztényileg elfogadható), 
föllelheti az azt ihlető magas szellemet azon, már átalános, 
és az egész egyház tanítását kifejező bullában , melly szinte 
1745-ben , nov. első napján kelt Romában , s a nevezett Bul-
larium I. kötetében, ,Vix pervenit' szókkal kezdődve, a 258. 

nyerekedést tiltja mindennek, tehát a kereskedőnek 
is : ezt talán csak nem fogják neki vétkül tulajdoní-
tani azok, kik a lelkismeretességet, emberi érzést és 

és köv. lapokon olvasható. Ebben a tudós pápa, az egyház ta-
nítását tüzetesen tárgyalván az uzsora felől, többi között ek-
kép nyilatkozik : „I. P e c c a t i genus illud , quod u s u r a 
vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem 
et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipso mu-
tuo, quod suapte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, 
quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est rece-
ptum ; ideoque ultra sortem lucrum aliquod, ipsius ratione mu-
tui, sibi deberi contendat. Omne propterea huiusmodi lucrum, 
quod sortem superet, illicitum et usurarium e3t. II. Neque 
vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium pot-
er i t , vel ex eo, quod id lucrum non excedens, et nimium, 
sed moderatum , non magnum , sed exiguum sit ; vel ex eo, 
quod is , a quo id lucrum s o 1 i u s causa m u t u i deposcitur, 
non pauper, sed dives existât ; nec datam sibi mutuo summam 
relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel 
novis coémendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis, 
utilissime sit impensurus. Contra m u t u i siquidem legem, 
quae necessario in dati atque redditi a e q u a l i t a t e versa-
t u r , agere ille convincitur, quisquis eadem aequalitate semel 
posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui peraequale 
iam satis est factum , exigere adhuc non veretur : proindeque 
si acceperit, r e s t i t u e n d o erit obnoxius , ex eius obliga-
tione Iustitiae, quam c o m m u t a t i v a m appellant, et cuius 
est in humanis contractibus aequalitatem cuiusque propriam 
et sancte servare, et non servatam exacte reparare. III. Per 
haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum 
mutui contractu quosdam alios , ut aiunt, titulos , eosdemque 
ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrin-
secos , forte concurrere, ex quibus iusta omnino legitimaque 
causa consurgat, quiddam amplius supra sortem ex mutuo 
debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties 
pecuniam ab unoquoque suam, p e r a l i o s , d i v e r s a e 
p r o r s u s n a t u r a e a m u t u i n a t u r a c o n t r a c t u s , re-
cte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos con-
quirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, et negociationem 
exercendam, honestaque indidem lucra percipienda. IV. Quem-
admodum vero in tot eiusmodi diversis contractuum generibus, 
si sua cuiusque non servatur a e q u a l i t a s , quidquid p l u s 
i u s t o recipitur, si minus ad u s u r a m (eo quod omne mu-
tuum tarn apertum, quam palliatum absit), at certe ad a 1 i a m 
v e r a m i n i u s t i t i a m , restituendi onuspariterasserentem, 
spectare compertum est : ita si rite omnia peragantur, et ad 
Iustitiae libram exigantur, dubitandum non es t , quin multi-
plex in iisdem contractibus licitis modus et ratio suppetat hu-
mana commercia et fructuosam ipsam negotiationem ad publi-
cum commodum conservandi, ac frequentandi." (Minél kevesebb 
lesz a pénzén ülő, s a szennyes hasznot tétlen leső uzsorás, 
annál több lesz a tevékeny társ, és minden hasznos vállalat-
bani részvét : melly által a nyereségben is többen részesülnek, 
mint ez méltó is , és keresztényi ; de más részről a netalán ér-
zett kár és veszteség is könnyebben viselhetővé válik, mert 
többek közt feloszlik. Mig az uzsoráskodó eljárás mellett, az 
utálatos nyerészkedő minden esetre biztosítja magát , s csak a 
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becsületességet minden emberre, tehát a kereskedőre 
nézve is köteles tartozásnak nézik. Vagy a kereskedés, 
felszabadítás lenne a tolvajok és rablók mesterségé-
nek tilalom nélküli, bántatlan üzhetésére? Krisztus 
urunk törvénye mindenkinek szól : az üzérkedőknek 
is; kik ha méltányos haszonnal meg nem elégesz-
nek, önmagukra mondják ki az Ítéletet. Épen a nem-

nagyokat merő , de szerencsétlen vállalat előmozdítói lesznek 
koldusokká. S ezen eléggé nem bélyegezhető, aljas rendszer-
nek mégis uton-utfélen akadnak obiigatus védelmezői !) „Ab-
sit enim a Christianorum animis, ut per usuras, aut simi-
les aliénas i n i u r i a s , f l o r e r e p o s s e lucrosa commercia 
existiment" (soha több bukásról nem lehetett hallani, mint 
épen a tőkének gyönyörűséges felszabadítása után) ; „cum 
contra ex ipso oraculo divino discamus , quod ,1 u s t i t i a ele-
vat gentem , miseros autem faciat populos peccatum.' V. Sed 
illud diligenter animadvertendum est , falso sibi quemquam 
et nonnisi temere persvasurum, reperiri s e m p e r ac praesto 
u b i q u e esse, vel una cum mutuo, titulos alios legitimos, 
vel secluso etiam mutuo, contractus alios iustos , quorum vel 
titulorum, vel contractuum praesidio, quotiescunque pecunia, 
frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur , to-
ties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem inte-
gram, salvamque recipere." (Tehát nem kell hinni, mintha 
máskép nem is volna rendjén, hanem csak kamatra kölcsönözni. 
Épen ez tette lehetővé az uzsorát. Mert ha a ker. szeretet 
nem hűlt volna ki a keblekből, a becsületes ember most is 
kaphatna jómódú keresztényektől kölcsönt kamat nélkül ; mi 
az uzsorások mesterségét természetesen kevésbbé jövedelme-
zővé tenné.) „Ita si quis senserit, non modo divinis Docu-
ments , et Catholicae Ecclesiae de Usura iudicio, sed ipsi 
etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul 
dubio adversabitur. Neminem enim id saltern latere potest, 
quod multis in casibus t e n e t u r homo, simplici ac nudo mu-
tuo alteri succurrere, ipso praesertim Christo Domino edo-
cente : ,Volenti mutuari a t e , ne avertaris' ; et quod similiter 
multis in circumstantiis , praeter unum m u t u u m , alteri 
nulli v e r o , iustoque c o n t r a c t u i locus esse possit. Q u i s -
q u i s i g i t u r s u a e c o n s c i e n t i a e c o n s u l t u m ve -
l i t , i n q u i r a t p r i u s d i l i g e n t e r , o p o r t e t , v e r e 
n e c u m m u t u o i u s t u s a l i u s t i t u l u s , v e r e n e 
i u s t u s a l t e r a m u t u o c o n t r a c t u s o c c u r r a t , q u o -
r u m b e n e f i c i o , q u o d q u a e r i t , l u c r u m o m n i s 
l a b i s e x p e r s e t i m m u n e r e d d a t u r." Mert ha jó lé-
lekismerettel azon tanúságot kell tennie, hogy ő különben is 
heverő pénzének kölcsön-adásával semmi veszteséget sem szen-
ved , ugy abból hasznot csupán a felebaráti szeretet megsér-
tésével fogna húzhatni : akkor ő minden anyagi haszon remé-
nye , vagyis kamatok követelése nélkül köteles felebarátján 
segíteni, s ekkép teljesiteni az Urnák akár tanácsát, akár pa-
rancsolatát : „Ha azoknak adtok kölcsönt, a kiktől hasznot re-
méltek húzhatni , milly érdemetek lesz ? Hisz a bűnösök is 
kölcsönöznek a bűnösöknek kamatra , hogy hasonlókat vegye-
nek v i ssza . . . . Tegyetek j ó t , és adjatok kölcsönt, semmi hasz-
not sem várva belőle : s nagy fog a ti jutalmatok lenni, s a 
Magasságbelinek fiai lesztek." (Luk. 6 , 34.) 

telen pénzvágy, a lelketlen mammon tisztelete, az 
anyagi javak rendetlen szeretete, tehát a Bentham 
által felszabadittatni akart bűnös vágyak, az önzés, 
haszonlesés, fösvénység és kincsszomj az, melly el-
len a ker. hit-, és egyháznak küzdeni, legfönsége-
sebb hivatása. Ez azon ellenség, mellyet legyőzni 
csak határozott, és elszánt akarattal, a világ vétkes 
hasznait lábbal tapodó jézusi szellemben kell, és le-
hetséges. Az egész erkölcsi világ ezt ismeri lényeges 
ellentéteül: a mammont. Ez ÍIZ 2 £1 mellyről mondja 
az Ur: „Non potestis Deo servire, et mammonae." 
Nem szolgálhatni két Urnák! (Luk. 16, 13.) Itt tehát 
választani kell az evangelium és oeconomisták elvei, 
Krisztus és Bentham közt. Választaniok kell a társa-
dalmaknak is, kit akarnak követni ; s akarnak-e to-
vább is keresztény államok lenni, vagy pedig az 
örök igazság parancsolatát mellőző hittelen népek 
sorába lépni, mellyek a keresztény polgárisodás áldá-
sait nem ismerik, és azokat becsülni nem tudják. Elég-
gé sajnos, hogy e választás korunkban már nem csak 
képzelhetővé, de olly értelemben is lehetővé lett, 
melly a valódi miveltség és polgári jóllét őszinte ba-
rátit csaknem az emberiség jövője felőli kétségbe-
esésbe dönti. Jól tudjuk, hogy a világ nem fog a mi 
gyenge szavunkkal, sem az emberiség és evange-
lium nevében nyilvánított óvástételünkkel törődni; 
s mi ezen nemcsudálkozunk : mert hisz az megvetni, 
semmibe venni tanulta magát az egyházat, az isten-
igét, a religiót is ! De azért mégis kötelességünk ma-
rad, az igazságot kimondani; hogy azt az egyház-
nak ama bármilly kevés, hiven maradott fiai meg-
értsék , kiket a mammont bálványozó világ még el 
nem szédített, s kik a csábító haszonkeresési bűn ösvé-
nyére csak annak nem-tudása miatt vetemiilhetné-
nek, hogy : mi az uzsora, s mellyek az erkölcstan-
nak ezt illető szabályai? Az egyháznak az uzsoravét-
séget illető rendeletei, azon lélekismeretes, és szere-
tetteljes készség föntartására czéloznak, mellyel min-
den igaz katholikus a kölcsönadást ugy nézi, mint 
alamisnálkodást, és azt minden abból várt anyagi 
haszon nélkül gyakorolja: egyedül azon m é l t á -
n y o s , és keresztényileg ,törvény es'kamatokra tart-
ván (ha akar, és rászorul) számot, mellyek (a meg-
szűnt haszon, érzett kár , és kölcsönözéssel járó ter-
hek szempontjából,) a kölcsönadónak veszteségeit il-
lőlegugyan, de nem túlságosan pótolják: az evange-
lium szelleme, nem a pénzt rakásra gyűjtő fösvény-
ség , hanem a tevékeny munkásság, minden jó igye-
kezetet haszonkeresés nélkül gyámoiitójóakarat, em-
berszeretet és önzetlenség szelleme lévén. 



A tulságoktól mindenkor bölcsen ovakodó egy-
ház, az uzsoravétségre vonatkozó kérdésben is mér-
sékelt , és minden igazságos igényeket kielégítő íté-
letet hozott : hasonló eljárást ajánlva az elveit védő 
tanároknak is ; kikhez XIV. Benedek pápának intése 
igy hangzik : „Qui viribus suis, ac sapientiae ita con-
fidunt, ut responsum ferre de iis quaestionibus non 
dubitent (quae tarnen haud exiguam sacrae Theolo-
giae, et Canonum scientiam requirunt), ab e x t r e -
m i s , quae semper vitiosa sunt, longe se abstineant. 
Etenim aliqui tanta severitate de iis rebus iudicant, 
ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam ac-
cusent, tanquam illicitam, et cum usura coniunctam; 
contra vero nonnulli indulgentes adeo, remissique 
sunt, ut quodcumque emolumentum ab usurae turpi-
tudine liberum existiment" (Bull. ,Vix pervenit.' §. 
8.). Ugy hiszsziik, hogy az általunk néhány pontra 
szoritott fejtegetésben mindkét tulságot sikerült ki-
kerülnünk. Azt mindenesetre világosan bebizonyi-
tottnak véljük, hogy a jogos kamat és törvénytelen 
uzsora közti különbséget megszüntetni, s a tőkét a 
természeti jog, morál, ésker. hit ellenére is, f e l s z a -
b a d í t a n i kivánó oeconomisták, nem a kath. egyház 
értelmében , hanem a minden hasznot két kézzel ra-
gadó mammon-imádók, Bentham és társai szellemé-
ben szólanak és irnak: kikkel azonegy véleményben 
lenni már csak azért is félnénk, mert a fönebb idé-
zett pápának ama figyelmeztetése többet nyom előt-
tünk, hogysem a korszellem tetszése, és egy ephemer 
közvélemény helyeslése : „Ne aditum relinquatis i n e-
p t i s illorum sermonibus, qui dictitant, de usuris 
hoc tempore quaestionem institui, quae solo n o m i -
ne contineatur; cum ex pecunia, quae q u a l i b e t 
ratione alteri conceditur, fructus ut plurimum com-
paretur." (Epen igy okoskodott Bentham.) „Etenim 
quam falsum id sit, etaveritatealienum,planedepre-
hendimus, si perpendamus, naturam unius contra-
ctus ab alterius natura prorsus diversam et seiun-
ctam esse Révéra discrimen apertissimum inter-
cedit fructum inter, qui i u r e l i c i t o ex pecunia 
desumitur; ideoque potest in utroque Foro retineri ; 
ac fructum, qui ex pecunia i l l i c i t e conciliatur; 
ideoque Fori utriusque iudicio restituendus decerni-
tur." Kik a tőkét felszabaditandók (mintha csakugyan 
mindent föl kellene, a szenvedélyt, a bünt , magát a 
sátánt is szabaditni !) az uzsoratörvények eltörlésére 
agitálnak, az emberekből (és igy tévútra vezethető 
egyénekből) álló polgári társaságokat ugyan rábe-
szélhetik, hogy saját érdekeiket félreismerve, ugyan-
azon nép romlását siettessék, mellyet boldogítani 

voltak hivatva: de valljon az által, hogy valamelly 
bün polgári lag szabadon gyakorolható, s megengedett 
ténynek nyilvánittatik, megszünik-e az vétkes, utála-
tos és kárhozatos lenni ? Ha pedig a tény magában ily-
ly en marad, várhatni-e annak megengedéséből, és igy 
m®g gyakoribbá tevéséből, a társadalomra nézve is 
hasznot? Korunkban, melly az erkölcsi jó és rossz 
közti különbséget anélkül is olly könnyen el szokta, 
az azt közönyösen nézni megszokott szemek elől vesz-
teni, nem arra kellene a tudománynak segédkezet 
nyúj tania , hogy a bűnös öntudat furdalását még 
kevésbbé érezhetővé tegye, az azt eltakarni remélt 
jogosság leplével : hanem hogy az erkölcsi rossznak 
a polgári társaság jóllétére is káros hatását minél vi-
lágosabb fénybe állitva, az irántai gyülöletet és meg-
vetést lehetőleg fokozza, s a népek szilárdult erköl-
csi érzetében keressen a pusztító rosszak ellen ha-
talmas ovószert, mellyet a tekintélyökben meginga-
tott polgári törvényekben, az uzsora ellen sok he-
lyütt máris hiában keresnénk. 

A puseyisuius 
(keletkeztében , és első fejlődésében tekintve). 

Bouverin P u s e y (olv. Pjusi) Edvárd tudor , a christ-
curchi collegium kanonokja, s az oxfordi egyetemben a zsidó 
nye lv taná ra , egy ős nemes angol család ivadéka, 1800 ban 
születvén, akkép ismeretes, mint egy, az angol állam-egyház 
kebelében létező, közönségesen ,puseyismus', vagy ,tractaria-
nismus', maguknál annak követőinél ,angol-katholikus' nevet 
viselő , s az angol egyházban nagy jelentékenységet nyer t , és 
több évektől fogva a száraz-föld figyelmét is magára vont ka» 
tholicizáló iránynak alapitója s legjelesebb képviselője. A pu-
seyismus az angol egyház történetével összefüggésben felfogva 
nem más , mint ujabb szaka a katholikus elem ellenhatásának 
az angol egyházban, a protestáns elem irányában ; melly ellen-
hatás változó alakban nagyobb , vagy csekélyebb határozott-
sággal (itt mi csak a L a u d , Goodman, Hooker , Andrews, 
Montague , Dodwel stb. nevekre emlékeztetünk,) ezen egy-
háznak egész történetében kevé3 félbeszakadással, keresztül-
vonul. A puseyismus eredetére, s közelebbi alakulására azon-
ban több tényezők munkáltak közre, Magának az állam-egy-
háznak benső, nagy veszélylyel fenyegető romlottsága mellett, 
leghatályosabbakul nézhetők : a d i s s e n t i s m u s (az állam-
egyháztól elszakadt felekezetek) ter jedése , melly Angliában 
az egy idő óta mutatkozó ujabb vallásos emelkedést egészen 
kezeibe keríteni látszott ; tovább a catholicismusnak a felsza-
badítás óta folytonos növekedésben levő hatalma, melly a 
magas-egyházból számos áttéréseket idézett elő ; s végre leg-
inkább azon ellenséges, minden esetre bizonytalan állás, mely-
lyet a franczia juliusi forradalom következtében kormányrúdra 
jutot t whig ügyérség, a barátságos gyámsághoz szokott ál-
lam-egyház irányában elfoglalt. Ha az előbb nevezett két je-
lenetnél fogva a buzgó püspökiek igyekezetének különösen 
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oda kellett irányulnia , miszerint saját egyházuk követőiben 
egy élő vallásos egyházi érzelem keltessék föl, hogy a dissen-
tismussal és catholicismussal diadalmasan mérközhessék meg: 
ugy az utolsóra nézve főleg oda kellett hatniok, hogy a nem-
zeti egyház összeolvadása az állammal meggátoltassék , és an-
nak az államhatalomtóli teljes függetlensége kivivassék ; 
ugyanannak egy erős, a változó politikától ment alap bizto-
síttatván : melly gyanánt az isteni szerzeményen alapuló, s 
magát az apostoli következés által folytonosan fentartó püs-
pökségnek meglévő eszméje önkényt kínálkozott. Az oxfordi 
egyetemnek több tagjai , hasonló gondolatok és érdekek által 
lelkesítve, az 1833-ik év vége felé összegyűltek Hugh James 
Roses-, a canterburyi érsek akkori házi káplánjának lakában, 
tanácskozás végett. A résztvevőknek egyik legbuzgóbbika 
s jelesebbike Newman J . H. tanár , a keleti collegium fellow-
ja , s az oxfordi Szüz-Mária-egyház lelkésze, ezen tanácskoz-
mány eredményét következő elvekben állitá össze, mellyeket 
mi lehetőleg saját szavainak értelmében fogunk előadni. ,Az 
üdvösségre egyetlen ut a Krisztus testében- és vérébeni ré-
szesülés ; az e végre magától Krisztustól határozottan rendelt 
egyetlen eszköz az Oltári-szentség ; a szentség maradandósá-
gának és helyes kiszolgáltatásának pedig nem kevésbbé hatá-
rozottan hitelesített kezessége nem más , mint az egyház püs-
pökeinek , és az ezek alá rendelt áldozároknak apostoli meg-
bizatása.' Ezen, ha szabad ugy nevezni, hitvallásnak alapján, 
lekötelezék magukat a tanácskozók, törvényes engedelmes-
ségük kikötése mellett, teljes éberséggel minden alkalmat 
felhasználni arra , hogy a gondjaikra bízottaknál az áldozás 
becsének kellő tudatát fölébreszszék, könyvek ós értekezések 
irása és terjesztése által az emberek elméjét az apostoli meg-
bízatással megbarátkoztassák , az egyház tagjait naponkinti 
közös imádságra, s az urvacsorábani gyakoribb részesülésre 
serkentsék, minden föl nem hatalmazott újításnak az isteni-
szolgálatban és szertartásokban ellene munkáljanak, és az 
egyházi fegyelmet és isteni-szolgálatot a félreértések és ke-
vésre becsülés ellen oltalmuk alá vegyék. Ezen elvekre tá-
maszkodva, mellyek horderejét akkor még a tanácskozók kö-
zül bizonyosan senki sem vala képes felfogni, szándék volt 
eleinte egy különös társulatot állitani ; mellyel azonban , mint 
egyházellenessel, utóbb mégis felhagytak. Ellenben ezen irány 
férfiai rendkívüli tevékenységet kezdtek kifejteni szónokla-
taikban , leveleikben, kisebb-nagyobb irataikban. Az utóbbiak 
közt legismeretesebbek és jelentékenyebbek a , t r a c t s f o r 
t h e t i m e s' (korszerű értekezések) ; honnan a puseyismus 
t r a c t a r i a n i s m u s - , a puseyiták pedig t r a c t a r i a n u -
s o k n a k is neveztetnek. E tractatusok Pusey, Newman, Keble 
által, több rokon érzelműek társaságában szerkesztve, kik kö-
zül Hook , Williams, Christie, Palmer, Perceval a kitünőb-
bek, egy részben igen is tartalomdus, a nagyobb közönség 
számára szánt értekezések ; mellyekben a hit tan, egyházi 
szerkezet, és vallásos vitatárgyak kedveitető, s átalában értel-
mes modorban hozatnak szóba. Megjelentek ezek 1833-ik év-
től fogva 1841-ik évi april haváig: mikor is az oxfordi püspök 
kívánatára, a 90-ik értekezéssel bezárattak. Ezek nagyobb 
része, gyorsan ismételt több kiadást é r t , s együtt véve 9 
nagy kötetet tölt be. Az ezen iratokban lerakott puseyita 
tanok előadása azonban tetemes nehézséggel j á r : mert elő-
ször, a puseyismus mint rendszer, még nincs bevégezve; sőt 

még jelenleg is csak fejlődésben van; e fölött másodszor, an-
nak képviselői még több, pedig igen fontos pontok fölött nin-
csenek teljesen egyesülve ; sőt könnyen felfogható tekin-
teteknél fogva kényszerítve is látják magukat, tulajdonképeni 
nézeteiket lehetőleg függőben tartani. Midőn mi megkísértjük 
a mindnyájokkal közösét, vagy azt , a mi iránt lehető legna-
gyobb egyetértés uralkodik, tömött vázolatban előadni, min-
denek előtt az egész puseyita irányt jellemző ama törekvéssel 
találkozunk, az angol egyháznak minden benső összefüggését 
a protestantismussal tagadni, vagy a hol az tényleg fönállna, 
lerontani. Luther, és a reformatio egyéb főnökei ellen szórt 
legélesebb nyilatkozatokban, sőt lehet mondani, becsmérlő ki-
fakadásokban tesznek ők óvást egyházuknak minden közössége 
ellen a reformátorokkal, vagy a protestantismussal; melly 
utóbbi, egyik tractatus fejtegetése szerint, csupán csak nem-
leges, tagadó, sőt szorosan véve nem is hi t , hanem csak merő 
ellenmondást föltételező kifejezés. Az angol egyházat ők ugy 
tekintik, mint a Krisztustól alkotott egyetemes egyháznak ki-
egészitő részét ; melly Angliában, akár „a romai patriarchatus 
tekintélye alatt", akár „egy még régibb , független szervezet-
nél fogva" alapíttatott ; s róla a reformatio idejében csak a 
becsúszott tévelygések és visszaélések törültettek le ; mig el-
lenben a szent-irás és szent hagyományszerü , valódi igaz, és 
őskatholikus t an , az egyházi-rend, és szent kormányi szer-
kezet , hiven megőriztetett benne. Az egyháznak, mint Krisz-
tustól rendelt , és isteni alapon nyugvó intézetnek ezen felfo-
gásából , önkényt folyik ama gyakorlati következés, melly a 
puseyiták előtt különös becscsel bir , hogy az egyház az ál-
lamtól független , és a politikai kormánynyal, vagy nemzeti 
érdekekkel csak esetlegesen van összekötve. Miért is nem 
csak jogosítva, hanem kötelezve is van , az állam beavat-
kozását belügyeibe teljes határozottsággal visszautasitni. 
(Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E s z t e r g o m , aug. 5-én. Azon ritka emlékek sorába, 

mellyek vallásilag egységes, ugyanazért hajdan erős hazánk 
fénykorára emlékeztetnek , tartozik a n o s t r a i templom és 
kolostor, melly az Ipoly mentében mintegy félóra járásnyira a 
szobi vaspálya-állomástól, rengeteg erdők közepett fekszik. 
Nagy-Lajos királyunk épitteté azt 1352-ben remete sz. Pá l 
szerzete számára, mellynek hazánk történetében olly magasz-
tos szerep ju to t t , s mellynek visszaállittatását a vallásos 
magyar kebel óhajtja. A nostrai remete-kolostor egykori nagy-
sága felől bizonyságot tesz az is, hogy Istvánffy szerint, 1526-
ban a nostrai szerzetesek Visegrád várát a török ellen meg-
védték ; miért a felbőszült budai basa, portyázó csapatai által a 
nostrai kolostort és templomot felgyújtat ta: ugy, hogy a pom-
pás goth modorú templomból csak a szentély maradt fön. Más-
fél századig feküdt romjaiban Nagy-Lajos jámbor müve, mig 
Nagy-Leopold parancsára, és Szécsényi primás bőkezűsége 
által az némileg helyreállíttatott. Az újból felépült templomot 
gr. Berényi Zsigmond pécsi püspök szentelte föl 1726-ban. 
Nostra a pálosok alatt a magyar nemességnek kedves men-



helye volt ; hová, mint a zajos világtól távol eső asceteriumba, 
lelki-gyakorlatok megtartása végett örömmel vonult. József 
császár alatt a pálosok szerzete, a magyar nép nagy lelki ká-
rára eltörültetvén, a nostrai kolostor uradalmi tisztek lakhe-
lyévé lőn ; a templom pedig csak a szegény nép alamisnáiból 
tartatott fön. A kolostor a magas kormány parancsára a mult 
években átépíttetett , és női fegyenczházzá alakíttatott, melly -
ben sz. Vinczének irgalmas leányai, mintegy 400 , az erkölcs 
útjáról eltántorodott nőknek vallásos, és erkölcsi nevelésével 
áldásosán foglalkoznak : miszerint ezek Istennel, a világgal 
és önmagukkal kibékítve, s javulva lépjenek vissza az emberi 
társaságba. Igen kivánatos, hogy a közönség a fentisztelt ir-
galmas nénék keresztény müvét, a javitva elbocsátott nőfe-
gyenczeknek szolgálatba fogadásuk által mozdítsa elő : hogy igy 
ezen bűnbánó Magdolnáknak alkalom adassék, mindennapi ke-
nyeröket tisztességes munka által megszerezni. — Mig a no-
strai kolostor illy módon újra benépesült, s áldását szintúgy, 
mint a pálosok idejében, mindenüvé terjeszti , az alatt a ma-
gára hagyatott , de különben jeles épitészetü templom mind-
inkább pusztulásnak indult ; s kivált belső felszerelését ille-
tőleg olly szánandó sorsra jutott, melly a hely történeti neve-
zetességével , és egy látogatott kegyliely méltóságával a leg-
kirívóbb ellentétbe jött. Mindezt szivére vévén Máriának egy 
hő tisztelője, gyűjtögetni kezdett Mária szentélyének föléke-
sitése végett. Az adakozások Isten áldása mellett olly mérték-
ben jöttek , hogy nem csak a főoltár, hanem az egész temp-
lom benső felújításáról lehete már gondolkozni. A t. cz. ada-
kozók és pártfogók sorában kitűnnek : V. Ferdinand ő cs. kir. 
apóst. Fölsége 300, Karolina-Augusta anyacsászárnő 100, her-
czeg-primás ő eminentiája 100, nm. Szaniszló Ferencz nagy-
váradi 1. sz. püspök ur, és nt. Schlick Domonkos, a lazaristák és 
irgalmas nénék visitatora együtt 1100 frttal. A jóltevők sorá-
ban látjuk tovább a fm. zágrábi bibornok-érseket, a nm. ka-
locsai , székes-fehérvári, veszprémi, pécsi, győri, szepesi, 
beszterczei, nyitrai főpásztorokat, a főtiszt, esztergomi, kalo-
csai káptalanokat, számos egyházi s világi férfit és nőt. (Az 
adományok összege 1807 uj forintra rug.) Különös említést 
érdemel t. Krausz János, cs. kir. mérnök, és ennek segéde 
Röszler Károly ur ; kik az építészi segédletet és felügyele-
tet Isten nevében teljesiték , Stöger József építőmester, ki a 
kalvária felsőbb kápolnáját ingyen javíttatta ki, Luczenbacher 
Pál u r , ki pénzt és meszet adott a statiók kijavítására, végre 
Paumon Ede primási aranyozó, ki a főoltár díszítését igen ju-
tányos áron és olly szépen eszközölte, hogy közelismerést 
nyert. (Ajánljuk őt mindazoknak, kik templomot, vagy más 
istenes helyet ékesíteni akarnak.) Ennyi jótékony erő közre-
működése mellett, sikerült a czélba vett javitások nagy részét 
végrehajtani. Itt első helyen említendő a főoltár , melly régi, 
de olly remekmű, minőre csak a magyar pálosok templomai-
ban akadunk. Ez oltárt remete sz. P á l , remete sz. Antal, sz. 
Ágoston , és Jeromos életnagyságú, továbbá sz. István király, 
aquinoi sz. Tamás , coelestin sz. Péter, sz. Erzsébet, s mintegy 
15 angyalnak kisebb szobra ékesíti ; mellyek közt a mennybe 
szálló bold. Szűznek életnagyságú, és gazdagon aranyozott 
szobra emelkedik ki. Mindezen szobor, valamint a főoltár uj 
diszt és dus aranyozást nyert : a goth modorú, s régi szentély 
kék egén, a csillagok egész serege aranyos fényben úszik ; az 
öt oldaloszlop fejei megaranyozvák ; a szentély részben ujonan 

köveztetett ; az egész templom mellék-kápolnáival együtt ki-
meszeltetett ; a mellék-oltárok szintúgy, mint a főoltár hg-pri-
más ő eminentiája által u j ereklyetartókkal elláttattak. Kija-
víttatásra vár még a szószék, a hét mellékoltár , a karzat, or-
gona, s a torony. Legyen szabad reményleni, hogy a kegy-
uraság , ama buzditó példa u tán , mellyet e templom kijaví-
tása körül a magányosok adtak, szinte közreműködni fog illy 
jámbor vállalat kiviteléhez 1). — Az ekkép u j fényben ragyogó 
főoltár megáldására jul. 3l-ike vala kitűzve; mire is minden 
gondosan előkészíttetett. A fogház női lakossága, az irgalmas 
nénék vezérlete mellett vetélkedett az oltároknak galyakkal 
é3 virágokkal való fölékesitésében. A templom küszöbén álló 
két nagy angyal, a szeutelt-viztartóból a belépőket szentelt-
vízzel mintegy megkínálni látszottak. A templom tetején egy 
nagy kék-fehér zászló lebegett. A fölszentelésre kitűzött napon 
a környékből ezer meg ezer ember sereglett a kedves kegy-
helyre, kik közül sokan meg is gyóntak és áldoztak. A német 
és magyar sz. beszédet maga a főoltár felszentelése követte, 
mellyet, hg-primás ő eminentiája e ténykedésben akadályoz-
va levén, ft. Reither József apát , és n.-marosi plébános ur 
végzet t , a szomszéd plébános urak segédszolgálata mellett. 
A sz. mise áldozatot Nostrának aranymisés plébánosa, nt. 
Pintér Antal ur mutatta be a Mindenhatónak ; ki templomát 
u j fényében látván , elmondhatta Simeonnal : „Nunc dimittis 
servum tuum Domine." Ugyancsak ő fogadta szive örömében 
gazdag terítékű asztalánál a diszesebb vendégek koszorúját. 
A délutáni ünnepélyes vecsernye alatt az énekben jól gyakor-
lott nostrai pórleányok, a zsoltárokat latin nyelven olly szaba-
tosan énekelték, hogy bármelly városi templomi karnak is be-
csületére válnék. Isten és a bold. Szűz fizessen meg mindazok-
nak , kik szóval, tanácscsal, tettel, vagy adakozással közre-
működtek Mária sok csudákról nevezetes eme szentélyének 
helyreállításában ; s mindazon örömköny, mellyet a Nostrába 
zarándokló hivek a diszes kegyhely megpillantásakor hullat-
nak , emelkedjék mint harmat gyöngye az ég felé , s dus ál-
dásként szálljon onnan vissza a kegyes jótevők fejére, f f f 

N e m e s - O r o s z i , aug. 8-án. A Szikincze kies völgyé-
ben lakó nemes-oroszi hivek, kik azelőtt maguk közt főpász-
tort még soha sem láttak, nagy örömre virradtak mult julius-
hó 16-án, midőn ő eminentiáját a bibornok-érseket, országunk 
herczeg-primását, legkegyelmesebb főpásztorukat, és atyjo-
ka t , körükben elfogadni szerencsések lőnek. A legnagyobb 
munka, tudnillik az aratás ideje alatt jővén ő eminentiája, 
előre megköszöne minden utközti tisztelgést : megengedni ke-
gyeskedett azonban mégis, hogy a nemes-oroszi hivek , kiket 
más nap a bérmálás szentségében megerősíteni jött, őt méltó-
lag fogadhassák. A Garam vizén létező zelizi hidon, hol azüd-

') Nostrán történt az, hogy , midőn Nagy-Lajos a velenczeiek-
kel háborút visel t , azon fogadást tette , miszerint, ha győztes leend, 
sz. Pál remete testét, melly Velenczében tiszteltetett. a kötendő béke 
föltételei közt ki fogja tiizni. Ekkor boldog L u k á c s szerzetes igy 
szólott a királynak : „Oh győzhetetlen fejedelem ! bizom Istenben, 
szándékod teljesülni fog , s az ajándokot, mellyet birni óhajtasz , el-
nyered." Erre a szerzetes a nostrai zárda ajtajához ledugott egy hárs-
fa-ágat , melly legott kihajtott, és ,Lajos fája' néven 1526-ig nevezetes 
volt. Ekkor a törökök pusztitották el a hires fát. A nostrai sekrestyé-
ben csak imint találtatott föl egy régi kép , melly a fönebbi jelenetet 
ábrázolja : mint hajt ki a hársfa-ág a szerzetes kezében. E kép kijavít-
tatását két pesti t. ur volt szives elvállalni. 
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vözlet kezdődött, szerencsésen átkelvén Ő eminentiája, mint-
egy 30 lovagból álló bandérium által kisértetett Jergenyén, és 
Nagypcszeken keresztül, Nemes-Orosziba.Jergenye ünnepélyes 
látványt mutatott : a falu végén fölállított, kezökben zöld ága-
kat tartó iskolás-gyermekek tisztelegtek ő eminentiájának tani-
tójokkal, és a ref. Ielkészszel együtt ; ben a faluban minden liáz 
lobogókkal, és szép virágfüzérekkel díszelgett ; a kíváncsi embe-
rek pedig házaik előtt térdre hullva fogadák a főpásztori ál-
dást. Estve felé érkezett ő eminentiája Nemes-Orosziba, ha-
rangzugás, és a nép örömkiáltásai közt, s a templom aj ta ja 
előtt a honthmegyei tisztviselőség, Kazy István helybeli 
földes-ur, a papság és nép által ünnepélyesen fogadtatott. 
Bemenvén a templomba, szokott imája után ő eminentiája 
egy harangot szentelt ; melly szent foglalatosság után , neve-
zett Kazy István ur házába tért. Más nap , úgymint 17-éns 

Nemes-Oroszi valóban egy váratlan ünnepélynek színhelye 
lőn ; mert a körülfekvő plébániák hivei nagy számmal, rész-
ben körmenetileg is , mint valamelly bucsuhelyre, akkép se-
reglettek össze, még pedig a legszebb rendben. 0 eminentiája 
már kilencz óra előtt a papság által a ritka szépségű templom-
ba vezettetvén, megkezdé a nagy-misét, melly alatt a nép 
épületesen énekelt ; mise után a bérmálandókhoz beszédet 
ta r to t t , és 740-et még az nap e szentségben részesiteni mél-
tóztatott. 0 eminentiájának ittléte sok örömet, üdvé t , és ál-
dást hozott. Szóljanak a szegények, kiknek könyeit bő ala-
misnával letörlé ; szóljanak a helybeli leéget tek, kik közt 
harmincz pengő forintot kiosztott ; szóljanak a többi vallásos 
emlékek i s , mellyekkel magánosok is boldogittattak ! Tartsd 
meg Isten az igaz egyház eme nagy oszlopát, s az emberiség 
valódi jótevő a ty já t ; és engedd kegyesen, hogy az ötven 
éves papság arany-miséjét e lérve, még igen sokáig boldogít-
hassa a hozzá igaz szivvel ragaszkodó hivei t , gyermekeit ! 

P a r i s , aug. 6-án. Az Oltári-szentségnek éjjeli imádá-
sára szövetkezett ajtatos egyesület, melly Francziaország több 
részeiben megalakult már , s Parison kivül, Tours , Toulon, 
Aix, Lyon, Toulouse, Chratres, Lille, Carcassonne, Bordeaux, 
Nantes , Le Mans , Strassburg, Cahors stb. városokban is lé-
tezik , jun. 26-án, három napig tartott lelki-gyakorlatok után, 
a tripolisi püspök elnöklete alatt közgyűlést tartott. Le Re-
bours átalános helynök , a gyűlést megelőzött ajtatosságok 
alatt egész beszéd-cyclusban fejtegette, mikép az Oltári-szent-
ség a catholicismus középpontja, hitünknek érzékek alá eső 
t á rgya , reményünk záloga ; s innen hozta le a keresztények-
nek e nagy szentség iránti kötelességeiket, és a társulat tag-
jainak hivatását. A gyakorlatokat befejező sz. mise alatt csak-
nem valamennyi társulati tag az Ur asztalához járult . A szen-
vedő állapotjában szólni is képtelen elnök helyet t , annak be-
szédét a hallgatóság nagy épülésére egy áldozár olvasá föl ; 
mellyben a püspök az egylet gyors terjedése felől értesíti a 
tagtársakat , és hogy azt ő szentsége a pápa , a Paris városát 
megdicsőitő ajtatos intézetek közt áldásával is kitüntette. A 
még nagyobb sikert óhajtó buzgólkodókat ki türésre, s a tár-
sulat virágzásaért Istenhez intézett folytonos imádságra szó-
litván föl , különösen szivökre köté a példás magaviseletet, 
és ker. erények gyakorlását. „Gondoljátok megszeretett test-
vérim ! mondá többi között , hogy az angyalok tisztét teljesíti-
tek, hogy Isten dicsőségének mintegy diszőrsége, sőt tulajdon-
képen az ő testőrei vagytok. Azon tiszteletbeni részesülés, hogy 

személyéhez közeledhettek és kegyeiben részesültök, éleszsze föl 
buzgóságtokat, és emelje lelketeket : a nemesi rang (mint a köz-
mondás tart ja,) kötelességeket is ró fel. Ne legyen tehát benne-
tek semmi aljas és durva ; azon magas álláspontról, mellyet az ol-
tár lépcsőire térdelve elfoglaltatok, szárnyaljon föl lelketek az 
ég felé, és sziveteket tárjátok fel a mennyei ihletek egész bősé-
gének. Egész életetek legyen imádság; imádságtok pedig, mint 
szivetek is , mindenekelőtt legyen katholikus : imádkozzatok a 
bűnösökért, hogy téritse meg őket az Isten ; imádkozzatok az 
egyház- és annak fe jeér t , hogy az őt környező veszélyek és 
mozgalmak, a he lye t t , hogy megrázkódtatnák őt, csak még 
inkább szilárdítsák ; imádkozzatok Francziaországért , hogy 
Isten azt mielőbb dicső békében részesitse." Az e beszéd által 
előidézett hatás átalános volt ; melly után a világi elnök az 
egylet ügyeiről részletes jelentést tett . — Valóban, a franczia 
papság , szerzetes-rendek , és ajtatos társulatok által minden 
oldalról és irányban kifejtett buzgalom csudálatos : de csudá-
latot érdemlők az eredmények is , mellyeket e , semmi aka-
dálytól vissza nem rettenő hitbuzgalom , munkás szeretet és 
áldozatkészség egy, a hitlenség által egészen az örvény szélé-
re sodort társadalmat megmenteni, s azt Istennek és a kath. 
egyháznak ujolag megnyerni szerencsés volt. Francziaország a 
világ minden részeibe százankint küldi a ker. miveltség és 
üdv apostolait, a téritőket, és irgalmas szüzeket : s végre még 
katonáiban is eszközöket lel e dicső missio teljesítésére. Leg-
alább a .L' Univers' egyik papi rendű levelezője ekkép ír Olasz-
országról : „Szóval, katonáink e perezben Olaszhon missiona-
riusai ; nekik lőn fentar tva, bebizonyítani az Alpeseken tul, 
hogy az istentelenség megszűnt Francziaországban divat, és 
bon tonhoz tartozó dolog lenni." 

' L o n d o n b ó l hajmeresztő adatokat irnak a ,L'Univers '-
nek, azon állitásnak ujabb adatokkali bebizonyítására, misze-
rint az anglican egyház, a helyet t , hogy a felbomlással fe-
nyegető társadalmat megmenteni sietne , még inkább napon-
kint mélyebben sülyed a legrutabb önzés, pénzvágy és élve-
zetszomj iszonyú örvényébe. S a mi legijesztőbb lehet ez ada-
tokban , ama körülmény, hogy az angol államegyházi főpapok, 
nem elégelvén a számiakra kijelölt egyenes kútfőket : a kegyes 
alapítványokat, a szegény- és kórházakat, hitbuzgó ősök ál-
tal a nép tanitása végett jól ellátott iskolákat fosztják meg 
más czélra szánt jövedelmeiktől, s ezeket saját gazdagulá-
sukra kizsákmányolják. A levélíró, Pretyma (lincolni) can-
cellár és püspöknek ,legnagyobb részben' illy uton szerzett 
6,250,000 franknyi vagyonára u ta lván, egy angol lap sorait 
idézi : „A Pretymanok (t. i. a püspök- és három fiainak) bot-
rányos gazdagsága azon kifosztási rendszernek tulajdoní-
tandó , melly nagyon is átalánosan gyakorolttá lőn az angol 
egyházi főpapság közt." Az e miatti pörök számosak : de csak 
ritkán sikerül az alapítványokat megmenteni. A rochesteri 
szegény-iskola igazgatója például hosszas pör után vivta ki, 
hogy az ottani prot. káptalan tagjai, (kik 10—12 ezer franknyi 
pótlékot húztak ez iskola alapítványából, mig az iskoladijakat, 
a z 1000—1200 franknyi stipendiumokból állókat, 50—60 
franknyi segélyre devalválták), a több nemzedéken át élvezett 
igazságtalan jövedelemről, legalább részben lemondani kényte-
lenittettek. Szintilly sorsa volt a dulwichi kegyes alapítvány-
nak is London közelében. E szívtelen lopás, és iszonyú visz-
szaélések látása iratta a szabadságot nagyon is kedvelő Ledru-



—m 96 

Rollinnal az ,Anglia sülyedése' (,La Décadence de l'Angle-
terre') felől készitett munkát ; mellynek átolvasása után „az 
ember lelkét, irja a tudósitó, végetlen könyörület érzete szállja 
meg, vegyítve egy szinte végetlen undorral, a világ egyik 
legnagyobb nemzete irányában." Az illy rendszernek büntet-
len követhetése mellett, az egyedül pénzre tekintő angol egy-
házi clerusnak, erkölcsileg is meg kellett romolnia. A nepoti-
smusban már meg sem ütközik az angol közérzület; s alig ve-
szik észre, hogy a Pretyman halála által megürült lincolni be-
neficiumot is a canterburyi érsek rokona, Dr. Bird nyerte el. 
Sőt még tiszt. Woodcock John , littlebournei vicarius, és volt 
canterburyi kanonok esete sem tartozik a legborzasztóbbak 
közé, mellyről nem rég a lapok szóltak (ki 69 éves korában 
saját neje mellett lőtte magát főbe, nem gyalázatos tettei fö-
lött érzett szégyenében, hanem adósságai végett) ; vagy 
Humphreys kanonoké , kinek leánya azon ,workhouse'-ból él, 
melly atyjának plébániájában létez. A ,L' Univers' ennél gyalá-
zatosabb esetet is emlit : mellyről azonban Istennek hála ! 
nálunk még szólani is szégyen Mégis ez ország kormánya 
mer a pápai államok elhanyagoltsága, és rossz kormány mi-
atti boldogtalansága miatt a kereszténység fejének szemrehá-
nyásokat tenni ! 

Északamerika. (Baraga püspök ur Saut-Ste-Ma-
rieban, f. é. jun. 25-én kelt levelének vége.) Az iskola-
tanitó, ki harmadik renden levő szerzetes, a tanuló-gyer-
mekek élén, kik két zászlót vittek, s a kikhez csatlakoztak 
^ benszülöttek is, a parthoz jöttek, püspökük fogadására. Mind-
nyájan letérdeltek, a püspöki áldást el veendők ; azután 
pedig üdvlövések moraja, s a templomi harangok szava 
közt kisértek a templomba, hol rövid beszéd után rájok ismét 
áldást adtam. Atalában az indiánok püspöküket mindenütt ek-
kép fogadják. En e missioban mindig nagy örömet találok : 
mivel a szegény benszülöttek jámborok, és szorgalmas láto-
gatói az Isten házának : valamint téritőjök is példás életű, s 
buzgó pap. Innen a hód (castor)-szigetekre utaztam, mellyek a 
michigani tó közepén, felső és alsó Michigan közt feküsznek. 
Ketteje e szigeteknek lakott ; egyiket indiánok, a másikat fe-
jérek , többnyire irhoniak, s néhány németek és francziák lak-
ják. Mikor első izben jöttem e missióba, csupán indiánok vol-
tak itt : azonban néhány év óta fejérek is kezdtek a nagy ca-
stor-szigeten megtelepedni, még pedig leggonoszabb fajú né-
pek, tudnillik törökös életet kedvelő mormonok, számnélküli 
nőikkel ; és rövid idő alatt 300 család volt e helyen amaz utála-
tos emberekből: kik az egész gyönyörű sziget fölött olly absolut 
hatalmat gyakoroltak, hogy másnak senkinek sem lehetett 
rajta letelepedni. Törökös soknejüségökön kivül a tengeri rab-
lók és tolvajok mesterségét is kezdék némileg gyakorolni, s 
annyi gazságot elkövettek , hogy végre a szomszéd helységek, 
főleg a mackinaci lakosok, összeszövetkeztek ellenök, nagy 
gőzhajót béreltek ki, s a tolvaj mormonokat a castor-szigetek-
ről fegyveres kézzel elűzték. Jelenleg e szép sziget, melly sok 
éveken át a legaljasb sátáni cultus széke volt, csaknem egé-
szen katholikusok által lakatik, kik mit sem óhajtanak forrób-
ban , mint azt , hogy templomuk legyen, és pap lakjék kö-
zöttük. Május 22-én, Húsvét utáni 4-ik vasárnapon olvastam 

a tágas iskolaházban a sz. misét, és prédikáltam angol nyel-
ven , először e szigeten ; sz. mise után 24 egyént részesítvén 
a bérmálás szentségében. Valamennyien felnőttek voltak, 
egyetlen fiút kivéve ; s részben már élemedett férfiak és nők : 
kiknek soha sem volt ez időig alkalmuk , közelökben püs-
pököt láthatni. Isteni-szolgálat után a nők és gyermekek el-
távoztak : a visszamaradt férfiakkal pedig az iránt tanácskoz-
tam , hogy hol és miképen lehetne e szigeten templomot állítani, 
mit mindnyájan olly hőn óhajtanak. Ezután a kisebb castor-
szigetre mentem á t , melly kert-szigetnek is hivatik ; s mely-
lyet egészen indiánok laknak: kiket Zorn u r , cross-villagei 
téritő időnkint meg-meglátogat. Ezen indiánok mind katholi-
kusok , és erősen ragaszkodnak hitökhez ; daczára a látott 
rossz példának, mellyet a közelökben lakott mormonoktól lát-
tak. Egészen idáig még folyvást régi fahéjból készült kápol-
nájokat használták : most azonban szándékuk van, rendes 
templomot emelni a legszebb czedrusfából, mellyet valaha 
láttam. Egy illy, czedrusfából épitett templom száz eszten-
dőnél tovább is fönállhat, csak a tető koronkint kijavittassék. 
Ezután még két más missio-állomást látogattam meg, Zorn 
buzgó téritő kíséretében ; s igy értem el jun. 3-án a little-tra-
versei missio-állomást, a hajdani Abre-croche-ot. Ez volt első 
missióm az indiánok közt, midőn 1831-dik évi május 28-án a 
téritői munkához kezdtem. Itt az indiánoknak tágas és szép 
templomuk van, mellyet maguk építettek. Atalában ez indiá-
nok messze haladtak a polgárisodásban előre : majd mindnyá-
jan értenek az asztalos- és ács-mesterséghez, és ladikjaikat 
is maguk készítik. Midőn először jöttem e missióba, az indiá-
noknak csupán fahéjból készült csolnakaik voltak; ma már 
illyeneket nem láthatni. Little-Traverseben Schiffrath Lajos 
ur téritő ; egy lélekismeretes, buzgó és ajtatos német pap, ki 
az indiánok nyelvét rövid idő alatt meglehetősen sajátjává 
tet te, s abban magát folytonosan tökéletesíti. — Miután 
Schiffrath ur társaságában még két más kisebb missio-állomást 
meglátogattam, és az indiánoknak mindenütt prédikáltam, 
jun. 9-én Grande-Tra versebe értem. Ez állomáson Mralc ur 
van, ki már sok évek óta működik az indiánok közt, mint 
értelmes és buzgó téritő. Szerfölött és örvendetesen megle-
pettem i t t , látva, milly szépen helyrehozta s fölékesítette 
Mrak ur a missio-templomot kivül is , belül is. Grande-Tra-
verseből visszautaztunkban éjjel, melly viharos é3 hideg volt, 
partra kellett szállnunk, és ott várni be a reggelt. Takaró 
nem volt velem ; szerencsére köpenyeggel bírtam. Lefeküd-
tem a hideg porondra, s az éjt reszketve húztam ki. Más nap 
reggel alig tudtam szólni, s fölegyenesülni, annyira áthül-
tem. De hisz az én ,szamaram' hozzá van illyesmihez szokva. 
Nem először tapasztalt illyesmit, s reménylem, nem is utol-
jára. Folyó hó 17-én végre magam és mások örömére ismét 
visszatértem Saut-Ste-Marieba, hol néhány hetet fogok töl-
teni , s azután egy más főpásztori látogatásra indulni a felső 
tóhoz (Superior), melly hihetőleg két hónapig is eitartand." 
(Aláírva Baraga Friedrich, saut-ste-mariei püspök.) 

I g a z i t á s . A ,Religio' 85. 1.1. hasáb. 2. sorb, alulról, ,min-
denkinek meghajoljon' helyett olvasandó : ,mindeneket leigázzon.' 

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

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Mozgalom a bölcsészet terén. IV. — A 
puseyismus (keletkeztében, és első fejlődésében tekintve.) 
(Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Olasz-, Németor-
szág-, Anglia- és Chinából. — Irodalom. 

Mozgalom a bölcsészet terén * ) . 
I Y . 

A romai bülcscsel megszakasztottuk volt elő-
adásunk fonalát; ö vele veszsziik jelenleg is azt fői. 
,Az istenek természetéről' irt jeles müvét igy kezdi 
meg: „Cum multae res in philosophia nequaquam 
satis adhuc explicatae sunt, tum perdifficilis, Brute 
(quod tu minime ignoras), et perobscura est quae-
stio de natura deorum : quae et ad agnitionem animi 
pulcherrima est, et ad moderandam religionem neces-
saria." Csakugyan igaza van : mert e tudománynál 
nincs nehezebb tárgy a Philosophiában, de nincs 
szebb és szükségesebb sem. 

Mint az égen a nap , ollyan a bölcsészet látkö-
rén az Isten ismerete. Ennek birása, delelőpontja az 
emberi ismereteknek, ne továbbja, czélja a véges 
észnek. Azért méltó is arra, hogy ez fő figyelmét e 
tárgy vizsgálatának szentelje. Sok tanulság rejlik 
erre nézve a bölcsészet történetében. A legkitűnőbb 
tehetségek e kérdés megoldásánál gyüjték hervad-
hatatlan babéraikat. Mint a csaták hőse a fényes 
győzelemben, ugy a jó bölcs e tárgy szerencsés meg-
fejtésében keresi minden dicsőségét és nagyságát. 
Különben is egy jó bölcs megjelenése ritka virág, 
mint az óriási kaktuszé, melly csak egyszer virág-
zik egy században. Gratry nyilván egy illy tüne-
mény. Theodiceája százados gyümölcs, századok 
terméke, mellyet a gondviselés koronkint érettségre 
fejleszt. Minthogy azonban Isten ismerete azon tárgy 
egyszersmind, melly körül olly sok szép elme hajó-
törést szenvedett: szükséges előbb ismerni Gratry 
bölcsészeti hitvallását, hogy saját szájából értsük 
meg az irányadó, s tollát vezérlő hangot ; hogy az 
olvasó ne legyen kénytelen a nehéz, de dicső föl-

*) A három előbbi czikk e czim alatt az I. félévi folyam-
ban közöltetett. S z e r k. 

adat ez ösvényét az átalán gyanúba vett bölcsészet 
tekervényeitől félteni. 

Lehet-e veszély nélkül, vagy épen haszonnal, 
az észt a kinyilatkoztatástól egészen elszigetelni, a 
Philosophiát a Theologiától elvonni, köztök minden 
viszonyt megszakasztani? Van-e keresztény bölcsé-
szet? Képes-e az emberi ész az igazság megismeré-
sére? Gratry e kérdésekre ,Isten ismeretéről' irt mü-
vének előszavában felel, az épen akkor közzétett, s 
a szent-széktől megerősített amiensi zsinati határo-
zatok által támogattatva nézeteiben. „Mi hiszszük, 
ugy mond ő, az amiensi zsinattal, hogy az elvont, 
és a hittanhozi minden viszonytól, a természetfölötti 
kijelentéstől mesterségesen elválasztott bölcsészet 
nem tanittathatik mai nap haszonnal A bölcsésze-
tet a hittantól egészen elvonni akarni, szerintünk 
szintolly hamis kísérlet, mint azt a számtani és ter-
mészeti tudományoktól elválasztani akarni, s a Me-
taphysicától követelni, hogy a látható világgal, és 
a mértan titkaival ne bajlódjék. Elszigetelni akarni 
az észt a természetfölötti világtól, az idealistákéhoz 
hasonló fonákság, kik azt az érzékek physikai vilá-
gától elszigetelni akarják. — Hiszszük, hogy a fó-
lülrőli világosság segítségével, van keresztény, a 
régiek természeti bölcsészeténél, s a különvált, a«ke-
reszténységen kívül, vagy az ellen működő bölcse-
lők terméketlen munkájánál magasabb, fensőbb böl-
csészet. — Hiszszük, és bebizonyitni törekszünk, hogy 
a katholikus hittan fejedelmei, sz. Ágoston és aqui-
noi Tamás, a legnagyobb bölcsészek, a szó tulajdon, 
s teljes értelmében. Mi őket, mint bölcsészeket, Plato 
s Aristoteles fölébe teszszük, kiket szinte igen ma-
gasra helyezünk 2). — Hiszszük más részt, mint az 

' ) „Qui ergo proclamant lectiones philosophicas catlio-
licarum scholarum ita instituendas , ut a lumine supernaturali 
praescindantur, illi aut somniarent abstractionem, quae mera 
fictioest, a u t . . . " (Amiensi zsinat határoz. Cap. 16.) 

a ) „Clarissimi Patres et theologi, et eminentes quidam 
philosophi christiani, dum omnium veritatum complexionem 
intuentes mutuam earum irradiationem speculabantur, con-
ceptus at t igerunt , ut nemo nescit, sublimiores, quibus phi-
losophicas etiam quaestiones vividioris lucis radius penetra-
vit." (U. o.) 
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amiensi zsinat állítja, hogy midőn az ész képességé-
ről van szó, két túlzást kell kerülni: mellyek egyike 
az ész absolut tehetetlenségét védi, a másika pedig 
minden igazságot, a vallásit is, az emberi ész ema-
natiójának tekint 1). Mint a zsinat, hiszszük, hogy 
a kath. iskolák mindenkori tanításával ellenkező té-
vely: megtámadni a természeti észt, mint tehetet-
lent, s az Isten létét, és egyéb, a hittan által prae-
ambula fidei-nek nevezett nagyobb igazságokat be-
bizonyító védokok érvényét kétségbevonni. A zsi-
nat , egyetértve a nagy keresztény századok hagyo-
mányávaljkinyilatkoztatjajhogy ez igazságok meg-
foghatók és bebizonyíthatók az ész természeti vilá-
gossága által 2). 

Ezek után az olvasó tájékozása nagyban meg-
könnyül G-ratry bölcselésére nézve a Theodiceában. 

Lehet-e Isten létét bebizonyítani; és szükséges-e 
ez ? A Theodiceának e legelső kérdésére adandó fe-
lelet a mondottakban olvasható. G-ratry itt azok el-
lenében, kik az észtől minden ebbeli képességet meg-
tagadtak , a kath. egyház tanításával, és minden 
ker. századok tanúskodásával egyezőleg, mint lát-
tuk , azon bölcsészeti táborhoz szegődik, melly az 
ész e szép jogáért harczol. S jóllehet e tétel : „van 
Isten", ugyanazonos ezzel : „van lény4í, és ekkép az 
azon tételek sorából való, mellyek önmagukban vi-
lágosak (evidentes) ; minthogy mégis a kérdéses té-
tel nem az (evidens) másokra, s mindnyájára nézve: 

1 ) „Notandum est , in quaestionibus de rationis liuma-
nae conditione, duo esse extrema, doctrinae catholicae pror-
sus contraria : unura scilicet, quo, in statu naturae lapsae, ra-
tionis vires penitus exstinctas fuisse afíirmatur, alteram, quo 
omnes religionis veritates liominibus illucentes rationis hu-
manae emanatio esse dicuntur." (U. o.) 

2) „Dum rationalismum impugnant, caveant etiam, ne 
rationis humanae infirmitatem quasi ad impotentiam redu-
cant. Hominem , rationis exercitio fruentem , huius facultatis 
applicatione posse percipere, aut etiam demonstrare plures 
veritates metaphysicas et morales, inter quas existentia Dei, 
animae spiritualitás , libertás et immortalitas , atque boni et 
mali essentialis distinctio etc. annumerantur, constante scho-
larum catholicarum doctrina compertum est. Falsum est, ra-
tionem solvendis istis quaestionibus esse omnino impotentem, 
argumenta, quae proponit, nihil certi exhibere, et argumentis 
oppositis eiusdem valoris destrui. Falsum est , hominem has 
veritates naturaliter admittere non posse, quin prius per a-
ctum fidei supernaturalis revelationi divinae credat: nec esse 
quaedam fidei praeambula , quae naturaliter cognoscuntur, et 
non esse motiva credibilitatis, quibus assensus fit rationabilis. 
His erroribus non firmaretur profecto , sed corrumperetur ra-
tionalismi confutatio. Sí qui , sub traditionalistarum nomine 
aut quovis alio, in hos excessus prolaberentur, a recta veri-
tatis via procul dubio aberrarent." (U. o.) 

bebizonyittatása csakugyan szükséges. Hogy e bebi-
zonyítás kulcsa az ész ismert járásában , a syllogi-
smusban rejlik, mindenik tudja, ki valaha bölcsészi-
leg gondolkozott. A dolog tudományos érvényéről pe-
dig az összes régi tudomány tesz tanúságot. De a mate-
rialismus, deismus, naturalismus, és egyéb hason rend-
szerek tagadják a syllogismus föltételét; innen az ő is-
tentagadásuk is. Hogy Hegel e tagadást tudomány-
nyá emelte az ő föltétlen ugyanazonsági elvével, már 
láttuk részben, és tárgyunkat illetőleg még jobban 
is látandjuk. Azonkívül a syllogismus csak a mi-
velt, tudomáuyosan kiképzett észnek járása ; a melly 
nem az, arra nézve a syllogisticus forma haszon-
nélküli; s igy haszonnélküli az emberi-nem legna-
gyobb részére nézve, melly tudományosan mivelt 
észszel nem dicsekedhetik *). Következőleg a so-
phistika, könnyebben értethetvén meg magát a tö-
meggel , mint a józan, de sallangos syllogisticus 
okoskodás, kell hogy veszedelmessé váljék. Minthogy 
azonban, mint előbb érintettük, nem csupán csak a 
régi tudomány, hanem az egész mult, az összes em-
beri-nem öntudata, egyezése , hagyományos tanai 
is az álbölcseletet meghazudtolják: kell egy másik, 
egy- és népszerűbb , könnyebben fölfogható s gya-
korolható , a syllogismustól elütő, s mindeniktől 
gyakorolt, és azért valóban hasznos észjárásnak is 
lennie, melly nélkül ama factum sem nem magya-
rázható meg, sem tudományos érvényre, tudnillik 
bölcsészeti bizonyosságra nem emelhető. Azért, ha 
vannak igazi védvek, az Isten létét bebizonyítok, 
e védveknek, miként Gratry vélekedik, minden em-
berre nézve észszerintieknek kell lenniek. Mert Is-
ten világossága megvilágosít, és kellett hogy meg-
világosítson minden, e világra jövő embert. E hasz-
nos védvek fölfedezésére tehát szükséges, azok ere-
detét és valóságát az emberi szellem valamelly kö-
zönséges és mindennapi működésében keresni ; s meg-
találtatván e föllengő s egyszerű működés, elég lesz 
azt leirni s bölcsészeti nyelvre áttenni, hogy az ő tu-
dományos érvénye megmutattassék. S az emberi lé-
leknek , szellem- és szívnek, elmének és akaratnak 
e közönséges és mindennapi működése, semmi egyéb 
az i m a egyetemes factumánál. Ima alatt pedig a 
bölcsészet terén G-ratry ugyanazt érti, mit Descar-
tes meghatároz, midőn mondja: „Érzem, hogy ha-
tárok közé szorított lény vagyok, melly szünet nél-

*) Ezt illetőleg szabad, ugy hiszszük, a nagy bölcsész 
véleményétől némileg eltérni, a mennyiben a több-, vagy ke-
vesebbről van szó. Mi a syllogismus erejét a tömegre nézve 
ig hatásosabbnak véljük a sophistikánál. S z e r k. 



kül irányoz és vágyik nálamnál valami jobb és na-
gyobb után." Az ima, a lélek mozgása a végesből a 
végetlen felé. A jelen valóságnak az emberre nézve olly 
természetes megvetése, az eszményi jövőnek a lé-
lekre nézve olly szokásos várása, a csudálatosnak 
ösztöne, s a végtelennek előérzése, — kutforrásai e 
follengő s egyszerű működésnek, melly Isten létét 
bebizonyítja. Kicsoda nem tudja ! az emberi, főkép 
ha emelkedett, s a maga nedűjében és ifjúságában 
tiszta lélek, határ nélkül fölfogja s megkívánja mind-
azon szépséget és jót, mellynek valami nyomát ész-
reveszi. Megszüntet minden megszorítást, eltöröl min-
den határt, minden tökéletlenséget. Fölfogja a valót, 
az ő egész teljében: örök szeretetet fog föl, boldog-
ságot viszontagság nélkül, igazságot árnyékok nél-
kül, minden akadálynál erősebb akaratot, tér- és 
idővel, csudákkal, egy szó, egy intés, egy sóhaj 
által rögtön létesitett dolgokkal játszó erőt. Mind-
ezen előérzései az emberi szivnek, mindez arany ál-
mai a gyermekkornak , mindezen mámorvarázsa az 
eszményi nectarnak, — egy igazi s tudományosan 
szigorú módszert foglalnak magukban. E költészet, 
e h i t , az ész által elemeztetve, Isten léte- s tulajdo-
nainak szigorú bebizonyítását foglalja magában. 

Valóban e költői, s népszerű észjárás az, mi az 
oktatás és hagyomány alapján, az emberi-nem több-
ségét Isten ismeretére vezeti. A világ látmánya, az 
élet tudata, a véges lények és teremtett szépségek 
látása, midőn azokat a sziv és képzelet megragadja, 
hogy nagyítsa, s a rossznak, a megszorítás- és hatá-
roknak eltörlése által a végtelenig hajtsa, — a lélek-
nek ebbeli emelkedése, a végtelen felé kiindulva a 
végesből, ez adja meg az embereknek Isten eszmé-
jét, Isten természeti ismeretét és szeretetét. S ez ész-
beli s erkölcsi emelkedés, mellyre minden lélek ké-
pes, alapműködése és haladása az észbeli s erkölcsi 
életnek. Igen, ez alapműködés és haladás, miként 
Bossuet magát kifejezi, az észnek minden okosko-
dási circuitus nélküli, jóllehet igen is törvényszerű 
menetében áll a végesből a végtelenhez, a véges va-
lóból , mellyet látunk, tettleg tapintunk, a végtelen, 
igazán létező Valóhoz, melly a végesnek létét ma-
gában foglalja, és teszi föl. 

S ez észjárás, melly fő- s alapjárása az észnek, 
habár minden nagyobb elméktől, csak ugy mint a 
legcsekélyebbektől, használtatva, még eddig senki 
által sem elemeztetett eléggé. A XVII. század érde-
me ugyan, hogy mathematikai szigorúsága kétségen 
kívül helyeztetett, midőn, mint Leibnitz mondja, 
tettleg használatba vétetett; mit Descartes, Male-

branche és Fénélon fáradozásainak köszönhetni, s 
leginkább Leibnitz nagyszerű fölfedezésének, az in-
finitesimalis calculus föltalálásának : csudálatos talál-
mány , melly kitünőleg az ész e főjárásának a ma-
thematikai szakba való behozatalában áll. 

Ez észjárás, melly a mértanban a számtani vég-
telenhez emelkedik, a Metaphysicában is fölemelke-
dik a végtelen lényhez, melly az Isten. Szigorú, mint 
a mértan ; azonkívül egyszerűbb és gyorsabb a má-
siknál. De épen ez egyszerű s gyors volta akadá-
lyozta volt eddig tökéletes elemeztetését. Áll pedig 
az — miután a tapasztalás a lét, szépség, tökély 
valamelly fokának ismeretére vezetett : mi mindig 
megvolt, a mióta csak ember létez, lát és gondolko-
dik , — áll tehát az a határok közé szorított lény 
határainak és tökéletlen tulajdonságainak, mellye-
ket látunk , vagy birunk, közvetlen, gondolat általi 
eltörlésében, hogy ekkép, egyéb közbetétel nélkül, 
a Lénynek és az ő — azoknak, mellyeket látunk, meg-
felelő — tökéletességeinek végtelen léte állittassék. 

Valóban, ezen észjárás egyszerű; kiki gyako-
rolhatja azt , s a csekélyebb tehetségek, bizonyos 
pontokra nézve, csak ugy, mint a föllengőbbek, gyor-
san haladnak rajta. De szigorú egyszersmind ; mit a 
XVII. század elemző s hasonlító munkálatai bebizo-
nyítottak. S ez észjárás nem csupán az Isten létének 
bebizonyítására alkalmazható, hanem mindenre néz-
ve, elvekhez, eszmékhez emelkedik föl, és miként 
több bölcsész állitá, átalános észjárása az — az in-
ventiónak. Egészen különböző a syllogismustól, ő 
nyújtja az alaptételeket — a major-okat, mellyeket 
emez fölhasznál. De épen ugy, mint a syllogismus, 
vagy valamelly elvonásra, vagy valamelly tényre, 
eszme- vagy valóságra, igaz, vagy hamis észleletre 
-— conceptio a priori —, vagy tapasztalásra épít-
tethetik. 

Ha a syllogismus egyszerű lehetségesre, melly 
nem létez, valamelly agyrémre, vagy ellenmondás-
ra , melly nem létezhetik, épül: lehozásai szintolly 
természetűek lesznek, mint az elv maga; le fogja 
hozni egész sorát a lehetségeseknek, mik nem létez-
nek, vagy chimaeráknak, avagy ellenmondások-
nak , — melly előbb-utóbb világos képtelenséggel, 
azaz : világosságba hozott ellenmondással végződik. 
De ha az való, a dolgok természetéből vett alapra 
épül, mint a millyen például Newton törvénye : min-
den lehozásai, mellyek onnan származtak, igazak, 
valók és létezők a dolgok természetében. 

Épen igy áll a dolog a másik észjárásra nézve 
is. Vegyen csak valaki kiindulási pontul tiszta lehet-
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ségest, melly nem létez, vagy ellenmondásos állí-
tást, vagy pedig, mint Descartes mondja, egy semmi-
ből származó eszmét, melly nem létez és nem létezhet: 
a dialectikai észjárással nyert állítás — egyszerű 
possibilitas, vagy chimaera, vagy ellenmondás le-
end. De ha tapasztalati alapra, valóságra, valamelly 
sajátságra, melly való, és tettleg létez, támaszko-
dik : akkor kihozásai is szintolly valók lesznek, 
mint a minő a kiindulási pont, szintolly valók, mint 
a syllogismuséi. Ha például, mint némelly német el-
méletnél történik, a „nem-lét eszméjére" támaszko-
dik , akkor , mint azt a németek teszik, egy absolut 
nem-létet, és minden abból következő képtelenséget 
fog állítani ; s igy nyilván nem nyer egyebet agy-
rém- és szörnyetegnél ; de ha a létnek valamelly esz-
méjére támaszkodik, eszmére, melly nyilván lehet-
séges : akkor egy végtelen Lényt állit, mint lehet-
ségest; s ha tovább, egy , akármelly való, tettleg 
létező lényrőli tapasztalást csatol hozzá : végtelen 
Lényre, nem többé mint csupán lehetségesre, hanem 
mint valósággal és tettleg létezőre tesz következtetést. 

S az ő állításai, mellyek a véges valóból a vég-
telen valóra mennek á t , mindig igazak ; mert a Me-
taphysicában csak u g y , mint a mértanban, minden 
positiv végesnek megfelelő végtelenje van. Minden 
való és tényleges, de véges tulajdonságnak, mely-
lyet lá tunk, lételét mindenkor végtelenül lehet ál-
lítani. Az állítás mindig igaz — az Istenben. Mert a 
Metaphysicában , mint a mértanban, Leibnitz észre-
vétele szerint, a v é g e s n e k s z a b á l y a i m i n -
d i g a v é g t e l e n b e n érnek czélt, és viszont. 

Ez észjárásnak azonban vannak sajátszerű föl-
tételei is , mellyek nélkül nem gyakorolható. Ezek-
ről jövő alkalommal. KI ez só József. 

A pusej ismus 
(beletkeztében , és első fejlődésében tekintve). 

(Folytatás.) 

Az egyháznak alapja az a p o s t o l i k ö v e t k e z é s , és a püs-
pöki fölszentelés ; a püspökség az egyháznak egyátalában szük-
séges , Istentől rendelt szerkezete ; olly tanitmány, mellyre a 
puseyiták legnagyobb súlyt helyeznek. Innen közvetlenül kö-
vetkezik , hogy csak azon egyház igaz, melly püspökséggel 
b i r , melly fölszentelését szakadatlan sorozatban az apostolo-
kig tudja fölvinni ; továbbá , hogy az üdvösség csak az illyen 
egyházban található fel. A k e z e k f ö l t e v é s e által tudnil-
lik a püspököknek megadatik a Szentlélek, és a hatalom, ugyan-
azt egyebekkel is közölni. A kegyszereket tehát csak azon 
férfiak osztogathatják érvényesen és foganatosan, kik a 
fölszentelés által a püspököktől erre hatalmat nyertek. Azért 
a puseyiták az embereket szárazföldi tartományokban, ha 

ezek a kegyszerekben foganatosan részesülni kívánnak, az 
angol katholikus vagy pedig a r o m a i katholikus egyházhoz 
utasít ják; miután egyebütt foganatos részesülés a szentsé-
gekben nem létezik. A szabad vizsgálat, protestáns alaki el-
vének ellenében, a puseyita felekezet a s z e n t - í r á s h i t e -
l e s m a g y a r á z a t á n a k j o g á t az egyház részére vivja 
ki : mivel szinte összefüggésben van az is , hogy a h a g y o -
m á n y t is , legalább részben, érvényre hagyja jutni. Mig 
közülök sokan még a hagyományi tan ama lerinai ,Quod sem-
per etc. 'jelszavával is megtudtak barátkozni, az egész iskola 
megegyezett abban, hogy az egyháznak legalább első öt szá-
zadát, kelet elválása előtt nyugottól, midőn még azonegy 
szellem, és a hagyományok egyetlen folyama áradt ki az apos-
toloktól fogva az egész kereszténységre, szabályul és érvény-
ben kell hagyni minden következő időkre nézve. Ezen nézet-
tel összeköttetésben áll az ő előszeretetök a szent atyák általi 
sz.-irás-fejtegetés iránt; valamint törekvésök is, a szent atyák 
iratainak (ezek közt még aquinoi Tamás arany lánczának is) 
fordítása ál tal , azok ismeretét, és tanulmányozását elősegite-
ni , s a legtágasabb körökben terjeszteni. Valamint tovább, 
a protestantismus alaki, ugy annak anyagi elve iránt i s , a 
h i t á l t a l , é s c s e l e k e d e t e k n é l k ü l i m e g i g a z v i -
t á s r ó l , tagadólag viseli magát a puseyismus. Ezen, New-
man által egy különös iratban ostromolt tannak ellenében egy 
más, a tridenti tanfogalomhoz igen közel álló, sőt attól alig 
egyébben, mint a kifejezésben különböző elmélet állíttatik 
föl ; melly szerint a jó cselekedetek is megigazító erővel 
bírnak : csakhogy mind a kettő, a hi t , és a jó cselekede-
tek , más módon szereznek megigazulást. Ebben hallgata-
gon már benfoglaltatik, hogy a megigazulás nem csupán 
Krisztus érdemeinek beszámításában, hanem saját igazsá-
gunk fölkeltésében is áll ; tehát , hogy a megigazulás né-
mi fejleményszerü , fogyatkozás- , és gyarapodásra képes, 
valamelly súlyos bün által is , nem pedig egyedül a hi-
tetlenség következtében elveszthető valami légyen : mint ez 
a puseyita iskola által határozott szavakkal taníttatik is. 
Közelebbről a puseyiták ugy képzelik maguknak a megiga-
zulást , mint Krisztusnak titokteljes honolását és jelenlétét a 
Szentlélek által az ember lelkében ; és e honolást ők a kereszt-
ség és Oltári-szentség munkálkodása által engedik létesülni. 
Ebből egyszersmind az is látható, hogy ők a szentségeket nem 
calvinista fogalom szerint puszta jelek gyanánt, hanem mint va-
lóságos vezetékeket, kegyelem-csatornákat fogják föl saját kife-
jezésök szerint. Igy ők a keresztségnek (ebben is tökéletesen 
egyetértve a kath.hitágazattal,)bűnbocsátó, s újra születési erőt 
is tulajdonitanak. Az Oltári szentséget illetőleg ők Krisztus tes-
tének és vérének valóságos, „a mi hitünktől független" jelenlé-
tét tanitják, valamint azt is, hogy az ember annak élvezése által 
Krisztussal legbensőbb egyesülésre j u t , és az ő áldozathalá-
lának áldásaiban részesül. Miért is ők a gyakoribb, legalább 
minden vasárnapon^megujuló áldozást sürgetőleg ajánlják. Ha-
bár eddig a puseyiták tökéletesen katholikus téren állnak, 
mégis ezt az ő nézeteikről a transsubstantiatiót és szent mise-
áldozatot illetőleg mondani nem lehet. Pusey maga (önigazo-
lási tollharczában az oxfordi püspökkel) tűrhetetlen bitorlás-
ként rójja föl az egyetemes egyháznak az t , hogy az Krisztus 
jelenlétének módját az Oltári-szentségben közelebbről meg-
határozni akarja; az Oltári-szentség imádásának ellene nyi-
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tatkozik , és a 39 ágazatokkal a szent mise-áldozatot Istent ká-
romló mesének és veszedelmes csalárdságnak jelöli. Más ler-
ílak azonban ez iskolából, mint például (az azóta katholikussá 
lett) Newman és Palmer, már korán hajlandókul mutatkoztak 
(jóllehet a transsubstantiatio szó ellen ők is szükségesnek hit-
ték az óvástételt), a kenyér és bor elemeinek is nemű átválto-
zását elfogadni, a nélkül , hogy a m i k é n t r ő l pontosan nyi-
latkozni bátorkodtak volna. A sz. mise-áldozatra nézve New-
man ismeretes 90-ik értekezésében annyira ment, hogy ő a 39 
ágazatok kárhoztató Ítéletét nem az áldozatra mint ollyanra, 
hanem egyedül a magán-misére, s az ezzel összefüggő haszon-
vágyra (! ?) hitte magyarázhatni. Mások még tovább is men-
vén , a misét minden szertartásaival együtt ujolag visszafoga-
dottnak akarták tudni. A keresztség- és Oltári-szentségen kí-
vül (mellyeket a puseyiták tagadhatlanul Krisztustól nyert 
rendeltetésök alapján ,evangéliumiaknak' neveztek,) épen nem 
idegenek a többi ötöt is , mint az anyaszentegyháztól ren-
delteket , mellynek erre az ő nézetök szerint hatalma és 
joga van, elismerni, vagy legalább azoknak, mint az előre-
látó Pusey cselekvék , a kegyszerfélék jellegét kivívni. A pu-
seyita tanoda, szorítva azon nehézségnek helyes felismerete 
ál tal , mint lehessen a keresztség után elkövetett bűnök bo-
csánatára eljutni, legjobban közelitett a töredelmesség szent-
sége felőli kath. tanhoz. Sokan a fülgyónást is tényleg behoz-
ták maguk közt ; és ezzel összeköttetésben áll az is , hogy 
még a papi nőtelenség behozatala is szóba jött náluk. Sőt még 
egy olly pontbani közelitésre is korán lépések tétettek , melly 
a fenforgó körülmények közt a legnehezebb , tudnillik a pápa 
tekintélyének elismerésére ; holott némellyek a pápának leg-
alább tiszteleti főnökségét (primátus honoris) elismerik, má-
sok pedig a 37-ik ágazatot, melly Angliában a pápától min-
den tekintélyt megtagad, oda hiszik értelmezhetni, hogy ezen 
ágazat által egyedül a tény , nem pedig jogkérdés vagyon el-
döntve. Végre a szentek segitségül hívásáról, a tisztitó-tüzről, 
a halottakérti imádságról, a képek és ereklyék tiszteletéről, 
és a búcsúkról szóló kath. tant illetőleg, e pontok felől ugyan 
a puseyiták teljes óvatossággal és tartózkodással szólnak , né-
zeteiket azokról, még pedig, ugy látszik, szándékosan , bizo-
nyos homályba burkolják, és alig tudnak elégséges szavakat 
találni a romai egyetemes egyház állítólagos visszaéléseinek 
és tulságainak kárhoztatására. Mindazáltal az első pillanat az 
ezekre vonatkozó fejtegetésekre, kitünteti, hogy ők a helyesen 
felfogott kath. tanhoz közel állnak ; minthogy Newman a már 
emiitett értekezésében nem is vonakodik az ezen pontokra vo-
natkozó tridenti határozatok elfogadását, csak hogy egy kissé 
ingadozva, ajánlani ; mit azonban, ugy látszik, nem fog a 
többségnél keresztülvihetni. Mint a hittanban, épen olly ha-
tározottan katholicisáló irányt tart a puseyiták iskolája az i s-
t e n i - s z o l g á l a t - , é s s z e r t a r t á s b a n is. Ez igyeke-
zetében igen nagy segedelmül szolgál neki az eredeti anglica-
nusok által nagy becsben tartott Common-Prayer-book, melly 
az ős katholikus szellem- és valóból igen sokat megtartott , és 
igy a protestantismus 39 ágazata ellenében az egyensúlyt fen-
tartja. I t t azonban a puseyiták iskolája még az által is segíteni 
kiván, hogy ebből a protestantismus által becsempészett ele-
meket kiszorítani, s helyökbe a régi ős szertartásokat törek-
szik visszahozni. Sőt fiatalabb férfiai még olly ajtatos könyve-
ket is adtak ki , mellyekben terjedelmes kivonatok találtatnak 

a romai solozsmából, főleg annak énekes részét illetőleg. Az 
isteni-szolgálat fő része- s lényegeként a puseyiták a prote-
stantismus szellemével merőben ellenkezőleg, nem a szónok-
latot, hanem a község áldozati szolgálatát ta r t ják , melly tető-
pontját a végvacsora ünneplésében éri el. E mellett sokféle, a 
protestánsok által rettegett kath. szokásokat és intézeteket el-
fogadtak. Igy ők az áldozó asztalt, mellyet oltárnak neveznek, 
feszületekkel és képekkel ékesítik fe l , és gyertyákat égetnek 
rajtok. A váltó karénekeket latin nyelven éneklik, a hitvallás 
elmondása alatt egy ősrégi egyházi törvény rendelete szerint 
kelet felé fordulnak stb. A keresztvetés jelét ismét fölelevení-
tették ; némelly katholikus ünnepeket, valamint a pénteki böj-
töt , és a naponkinti estveli, s reggeli isteni-szolgálatot is be-
hozták ; és ez ál tal , valamint azon nagyrabecsülés által is, 
mellyet ők a felebaráti szeretet gyakorlati cselekedetei, a val-
lásosság, töredelmesség, önmegtagadás és testsanyargatás iránt 
kitüntetnek , a vallásos hitélet és munkás keresztény szeretet 
felüditésére igen sok érdemest és elismerésre méltót tettek. 
A tagadhatatlan érdemek, mellyeket a puseyiták iskolája az 
utóbbi tekintetben magának szerzett, főnökeinek tudományos-
sága s kitűnő elmebeli tehetségei, ugyanazoknak állása An-
glia legnevezetesebb egyetemeinek irányában , mellyek min-
denkor nagy befolyással birtak az egész országra, nevezetesen 
annak fensőbb osztályaira, párosulva azon fönebb már emii-
tett körülménynyel, hogy annak törekvései épen nem állanak 
elszigetelten és kapocs nélkül az angol egyház szellemében és 
történetében : mindez összevéve, s együttmunkálva azt ered-
ményezte , hogy ezen puseyita tanok azonnal nagy tetszéssel 
találkoztak , és tüzhelyökről, Oxfordból hirtelen sebességgel 
az egész országban elterjedtek. Maga a püspöki kar is, az ox-
fordi püspökkel az élén, eleinte átalában kedvezőleg volt han-
golva az u j tan iránt ; mig egyszersmind abban az egyház ak-
kori fenyegető helyezetében, nem megvetendő támaszt hitt 
nyerhetni a püspöki hatalom gyámolitására. Csak lassankint, 
midőn a puseyismus továbbfejlődésében a protestantismus 
elve ellen irányzott élét világosabban kitüntette, s kebeléből 
számos áttérések történtek az egyetemes egyházba, kezdettek, 
noha még mindig csak egyes hangok emelkedni. Mindez azon-
ban megváltozott a Newman által szerzett 90-ik tractatus 
megjelenésével, mellyben kiegyenlítő összeegyeztetés kisér-
tetik meg az angol egyház 39 ágazata , s a tridenti zsinat ha-
tározatai közt ; vagyis megkísértetik annak bebizonyítása, 
hogy az ezen katholikus-ellenes ágazatokban, a romai katho-
lika egyház tanai ellen kimondott minden kárhoztató Ítéletek, 
nem azoknak katholikus fogalmazását, hanem csak azon né-
pies túlzásokat illetik, mellyek egyébiránt soha tulajdonképeni 
egyházi tanokká nem váltak. Ezen, mindenesetre tökéletesen 
meghiusult, mert már magában kivihetetlen kísérlet, az ál-
bölcseletnek ezen remek müve, borzasztó vihart támasztott a 
puseyiták ellen. Az oxfordi s londoni püspököket kivéve, kik 
még most is inkább csak közvetítő állást foglaltak e l , majd-
nem az egész püspöki kar , a chesteri és winchesteri püspö-
kökkel élén, leghatározottabban és részben igen is hevesen 
az u j iskola, s az általa behozott katholikus szokások ellen 
nyilatkozott ; még pedig azon fenyegetéssel, hogy azon theo-
logusokat, kik magukat puseyita elvek miatt gyanúsokká te-
szik , fölszentelésre nem bocsátandják. 

Az uj nézetek az egyetemek kebelében is erős ellentál-
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lásra találtak; s még maga Pusey is 1843-ik évben egy szó-
noklat miatt, mellyben állítólag a transsubstantiatiót tanitotta, 
s mindenesetre sok eltéréseket engedett magának az angol 
egyház tanától , tanári hivatalától, és az egyetem kebelében a 
szónoklási jogtól két évre felfüggesztetett. Még hevesebben 
folyt a harcz a vallásos gyülekezetekben, a szónoklatokban, 
a vitairatokban ; sőt még a sajtó főbb közlönyei is pártokra sza-
kadtak a puseyismus mellett, vagy ellen : ellene kiválólag a wigh 
irodalom harczolván ; mig a tory sajtó , kezdetben legalább, 
az u j tanok felé szitott. Daczára a heves, gyakran a legalja-
sabb csufolódások- és legsértőbb kifakadásokra vetemedő el-
lenzésnek , sőt részben épen a legszenvedélyesebb és méltat-
lanabb modor következtében, az ostromlott puseyismus mind-
inkább utat tör t magának, és behatott a társaság valamint 
legfelsőbb, ugy legalsóbb rétegeibe is. Név szerint az ifjabb 
papság , melly kiképeztetését Oxfordban nyerte, ha a ,Times' 
tanutételének hitelt adhatn i , majdnem átalánosan ezen u j ta-
nodához tartozik ; sőt a papság korosabb osztályánál sem hiá-
nyoznak annak követői. Uhden , a német protestáns hittudós, 
ki a puseyita mozgalmat Angliábani hosszabb tartózkodása 
alatt ismerni tanulta, már 1843-ban azon vallomást volt kény-
telen tenni, hogy legalább is 1000 pap ezen iskolához tarto-
zik; és ugyanazon időtájban a ,Sun'-nak egyik tudósítója mint 
bizonyost ál l i tá, hogy a 12,000 fárás papság közül 9000 bi-
zonyosan puseyita. A mozgalmaktól a cambridgei egyetem sem 
maradt távol ; még Skotiába, s Eszakamerikába, sőt még Ke-
letindiába is utat törtek azok maguknak , holott az irlioni an-
glican papság, közel fekvő okok miatt, kevésbbé tudott azok-
kal megbarátkozni. 

Ha végre azon á l l á s p o n t o t i l l e t ő l e g t é t e t i k 
k é r d é s , m e l l y e t a p u s e y i s m u s a k a t h o l i k a t a n 
é s e g y h á z i r á n y á b a n e l f o g l a l t , ugy egy pillantás 
az ő tanainak fejleményére , elégséges minket arról meggyőz-
ni, hogy az határozottan a catholicismuslioz visszavezető útra 
tért legyen által. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
R o m a , jul. 30. A kormánylap tegnapi száma ujolag 

egy nevezetes adatot szolgáltat ama rendszer ismertetésére, 
mellyet (az Indiában egész ezredeket irgalmatlanul lekonczol-
tató) angol kormány, mint embertelent és kegyetlent meré-
szelt gyanúsítani; a pápának politikai vétségekkel terhelt 
alattvalói iránt nagyobb engedékenységet ajánlván. O szent-
sége mindazon alattvalóinak, kik kötelességfeledetten azért 
hagyták el az országot, hogy az általa kárhoztatott , s tulaj-
donképen a sz.-szék ellen irányzott mozgalmakban részt ve-
gyenek , szabadon visszatérhetést ígér, s illetőleg ajánl : melly 
kegyelmi tény ál tal , mint az ,Allg. Zeit.' u tán a ,Wiener Z.' 
is i r j a , a lázadók hatalma legnagyobb rázkódtatást fog szen-
vedni , még Bolognában is. A ravennai szabad csapatokat ille-
tőleg legalább reménylik, hogy mielőbb felosztanak, és a for-
radalom önmagát fogja lefegyverkeztetni. A ,vörös respubli-
cá'-nak itt-ott nyilvános kikiáltása még siettetni is fogja a nem 
egészen romlott és megvakult pártoskodók kiábrándulását, és 
a pápai kormány igazságos ügyének diadalmát. A semmi esz-
köztől vissza nem ijedő párt emberei ugyan minden rugókat 

mozgásba hoznak a nép fanatizálására ; s a catholicismusnak 
gyalázattal illethetése végett a bolognai, s ravennai színhá-
zakban olly darabok adatnak, mellyek minden erkölcsi érzés 
és lélekismereti furdalás eltompitására számitvák ; a papság 
legtiszteletreméltóbb egyénei vitetnek szinpadra, hogy ott 
egy rájok hazudott ocsmány szerepet játszanak, a kath. hit 
legszentebb t i tkai , egy a bünmocsárban fetrengő utczai söp-
redék mulatságára galádul nevetség tárgyaivá tétetnek, melly 
ábrázolatokat valamelly milanói autodafé szokott bezárni : de 
azért helytelenség volna h inni , hogy ezekben a nép érzelme 
nyilvánul ; n e m , csak a világ minden részeiből összesereglett 
és nem-kath., nem is ker. hitű, Mortara-pörös emberekkel sza-
porodott közönség az , mellynek illy látványok tetszenek , s 
melly a pápai , sőt minden kath. hit és hatalom száműzetését 
várja. Ő szentsége maga jelölé ki pár szóval azokat, kik né-
melly városokban, legközelebb Faenzában is , a kolostorokat 
megrohanni, lakóikat elűzni, s a házat és hozzá tartozó temp-
lomot k i r a b o l n i , ,nemes' hivatásuknak tartják. Faenzában 
minden szent tárgy összetöretett a jezuiták templomában , s a 
sz.-ereklyék tartóikból kidobatván, lábbal tapodtattak. Illy utá-
latosságokra vezető párt Olaszországban nem bírhat jövővel ! 

K.ÖI11, aug. 8-án. A németországi katholikus egyletek-
nek itt székelő elöljárósága által közzétett meghivás szerint, 
az idei közgyűlés Freiburgban (Breisgauban) septemberhó 
12—15-ik napjaiban fog megtartatni. (Mainz. J . ) 

L o n d o n b ó l irják, hogy a mákonynyal űzött becstelen 
kereskedést ellenző egylet aug. 4-én ujolag lépést tet t az in-
diai ügyeket kezelő Ch. Wood ministernél : de az igen prakti-
kus államférfi minden okait legyőzte a küldöttségnek ama 
tény fölemlitésével, hogy a mákony-egyedárusság Angliának 
50—60 millió forintot jövedelmez, és igy — nem erkölcste-
len. Ez iránti meggyőződésében odáig ment a minister, hogy 
a mákonyt az égett-borral hasonlitá össze, s ezt a mákonynál 
semmivel sem jobbnak nyilvánitá. Ebből ugyan mások egy-
szerű értelme azt hozta volna k i , hogy tehát az égett-borral 
űzött visszaélést is erőteljesen ostromolni kell , bold, emléke-
zetű Mathew atya példáját, vagy az oroszbirodalmi józansági 
egyletek buzgalmát utánozva : de Wood ur ellenkezőleg kö-
vetkeztet : ő , miután mindkettő rossz, és népeket megrontó 
méreg , mindkettőt fentartatni k ivánja , mert jövedelmes. 

— Az alsó-ház elejbe már régebben bilit vala szándék 
ter jeszteni , mellyben a katholikusok számára azon, tŐlök ed-
dig megtagadott jog kéretik, hogy a lord-cancellári méltósá-
got I r landban, mellyet az emancipatio daczára tilos viselniek, 
ők is elnyerhessék. Lord Palmerston a törvényjavaslat gyá-
molitását Ígérte. 

— A manchesteri Sz.-Anna-templomban legközelebb 
hat fiatal nő vette föl az irgalmas apáczák fehér leplét. A 
maine- és new-hampshirei püspök, Bacon, az ez alkalommal 
mondott beszédében azon észrevételt t e t t e , hogy ez az első 
apácza-beavatás Manchesterben. 

C h i n a . Az orosz és chinai császárok közt 1858-ik évi 
junius 1-én megkötött békeszerződés 8-ik pontjában ez á l l : 
„A chinai kormány megismervén azt, hogy a keresztény taní-
tás az emberek közötti rend és egyetértés megalapítására szol-
gál, kötelezi magát arra, hogy nem csak nem fogja alattvalóit 
a keresztény hit által előirt kötelességek teljesítése miatt ül-
dözni , hanem még védeni is fogja őket azok irányában, kik 
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a mennyei birodalomban megszenvedett másféle vallásokon 
élnek. A keresztény missionariusokat olly jámbor embereknek 
ismervén , kik nem saját hasznukat vadászszák, a chinai kor-
mány megengedi nekik, hogy alattvalói közt a keresztény hi-
tet terjeszszék ; nem is fogja őket gátolni benne, hogy a bi-
rodalom beljébe hassanak, és minden nyilt helyre bemehesse-
nek. E végre bizonyos számú missionariusok bizonyítványok-
kal fognak az orosz consulok, vagy a határos tartományok ha-
tóságai által elláttatni." Kétségkívül az orosz kormánynak a 
téritőkre nézve adott engedmények a franczia, s angol nemzet 
missionariusaitól sem fognak megtagadtatni ; s igy alapos re-
mény van a kath. téritők és hivek ellen minduntalan meguji-
tott kegyetlen üldözések valahárai megszüntetéséhez. A fran-
czia követ útban van a birodalom fővárosa , Peking felé. 

,Der Schatz der Metropolitankirche zu Gran in Ungarn, 
von F. B o c k . Wien, 1859.' (Külön lenyomat a ,Jahrbücher 
der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Baudenkmale' III. kötetéből. Bécs , 1859. Braumüller 
W. bizománya.) 4-edrét, 42 lap, 3 rézmetszet- és 18 famet-
szettel. 

A tudós szerző, kit Németország mint a keresztény 
mürégészet (Kunstarchäologie) egyik fölvirágoztatóját, és e 
nemben tekintélyt tisztel, azon meggyőződést vallván, misze-
rint már az eddigi tudományos és itészi kutatásoknak váltig 
sikerült bebizoDyitani, hogy hazánkban a művészet fejlődé-
sére sz. István korától fogva nem a keleti, s illetőleg byzanti 
(mint eddig nem kevesen vélték), hanem a nyugoti traditiók 
folytak hatékonyan be ; „szép Magyarországon" utaztában, 
egyik fő feladatául tűzte k i , ez uj tudománynak másik , nem 
csekélyebb fontosságú kérdését megoldani : Valljon az eredeti, 
nemzeti mühagyományon kivül (mert illyennek létezését nem 
lehet elvitatni) , a román (olasz) , vagy germán (német) müis-
kolák hatotíak-e lenditőbben a művészet emelésére? Bock ur 
a magyar koronázási jelvényeken , a nemzeti muzeumban és 
az esztergomi székes-egyház kincstárában tett „hosszas , és 
beható" tanulmányai folytán, honosai javára dönti el az 
ügyet j érveit a fönczimzett értekezésben az ötvösmüvektől, 
névszerint az emiitett székes-egyház műkincseitől kölcsönöz-
ve. A szerkezetben (Construction) mutatkozó következetes-
ség , melly e goth stylü műpéldányokat jellemzi, s melly a 
rajnamelléki ötvösök kitűnő sajá t ja , erősíti meg szerzőt a vé-
leményben , melly szerint Németországból nem csak a goth 
épitészet tört utat magának hazánkba, hanem a jelesebb 
arany- és ezüstművesek is onnan származtak be hozzánk. 
Olasz befolyás csak akkor érezhető, szerző szerint, az eszter-
gomi kincstár müvein, ha műkedvelő érsek, vagy maga 
olasz, vagy Olaszországban képezett egyén volt. — A közép-
kori művészet a Duna mentében delelőpontját Zsigmond ko-
rában ér te , ki Magyar- és Csehország, meg a német biroda-
lom kormányát kezeiben öszpontositván, az ulmi, nürn-
bergi, s augsburgi hires mesterek közlekedését honunkkal 
megkönnyitliette. E kor van kiválólag képviselve Esztergom-
ban , és ama tizenkét műtárgy közül, mellyeknek részletes, a 
kivitelben mesteri leírását nyújt ja szerzőnk, nyolczat szár-

maztat e korból és tulajdonit német mestereknek ; ugy mint a 
VIII—X. szám alatti három szaru-edényt, mellyek jelenleg 
szentelt olaj befogadására rendelvék , hajdan griffkarom 
(Greifenklaue) név alatt, Zsigmond asztalán, borozó lakomák 
alkalmával, nevezetesen az utolsó mint a sárkányrend sajátja, 
díszelegtek és használtattak ; továbbá két éremalaku ereklye-
szelenczét (I. I I . ) , egy ünnepi (VI. ) , egy köznapi kelyhet 
(XVI.), és keresztet (XII.) ró föl a 15-ik század első felének. 
Másokat e század végének, vagy a 16-ik elejének tulajdonit. 
Ezeken kivül a következő tárgyakra akarom az olvasót figyel-
meztetni : a kristályedényre ( I I I . ) , mellyben Bock ur véle-
ménye szerint a királyok fölkenésére megkívántató olaj ta r -
taték ; a drága feszületre a 13-ik századból (VII .) , mellyre a 
koronázandó királyok az ország szabadságai- s kiváltságainak 
megtartását igérék ; és azon olaszművü apostoli keresztre 
(XI.) , melly ünnepélyes alkalmakkor királyaink előtt vitetni 
szokott. — Az esztergomi székes-egyházi kincstárnak ércz-
értékben épen nem gazdag, de művészeti kivitelben, úgy-
mint mindkét émail-, niello- s liligranban annál kitűnőbb tár-
gyai között tagadhatlanul legértékesebb azon 12-ik századból 
való, byzanti Ízlésű ereklyetábla , lipsanotheka (XVI.) , melly 
minden tekintetben kiérdemli osztatlan figyelmét a középkori 
művészet barátainak, és hazánknak e nemben mindig egyik 
legnevezetesebb műkincsei közé fog tartozni. Végre érdeke-
sek a gyakorlati utasítások is, mellyeket szerző a sz. szerek 
készitése, alakja stb. körül monographiájában elszórva ád. 

Midőn a t. értekezőnek, és a többi érdemes tudósnak 
hazánkra fordított figyelmökért teljes elismerésünket szavaz-
nók, ne vegyék szerénytelenségnek, ha némelly állításuk, 
mi több , kutatásaik eredménye iránt kételyeinket nyilvánít-
juk. Ha tekintettel vagyunk a budai várban őrzött koronázási, 
és a szent-mártoni Gizella-palástra, mellyet Eitelberger ta-
nár ur az előbbi mintájának szeret tar tani , tovább sz. István-
nak a bécsi capucinusok ereklyetárában mutatni szokott pénz-
tárczájára, végre az esztergomi lipsanothekára, megannyi 
byzanti eredetű müvekre, s aligha nem legrégibb műemlé-
keinkre : nem tarthatjuk befejezettnek e tétel megvitatását : 
valljon hazánkban sz. István király korától a keleti, illetőleg 
byzanti, vagy nyugoti művészet honosult-e meg? S midőn a 
keleti művészet tespedésével a nyugoti behatás nyert felső-
séget , valljon a román, vagy germán elem volt-e befolyá-
sosabb *) ? E kérdésre tüzetesb, meglehet korszakokra osz-

*) A nélkül, liogy a kérdést eldönteni, vagy csak tüzetesen 
liozzászólni is akarnánk, csupán előleges figyelmeztetésül kivánjuk 
megjegyezni, l iogy azt nincs ok sem vallási, sem nemzetiségi szem-
pontból pártkérdésnek nézni, mint azt a t. ismertető sem tekinti ollyan-
nak. A byzanti nép és egyház Romávali uniójában , honunkra nézve 
szintolly gyanútlan és gazdag mivelődési kútfő vo l t , mint a nyugoti 
olasz és germán ; s hogy a művészetet illetőleg ezek Í3 tanulhattak, 
eleinte legalább, a byzantiaktól, sőt ez utóbbiak művészi tehetségét 
még a 12-ik században is elismeréssel fogadták, azt azon romai, ana-
gnii stb. egyházi díszruhák (megannyi byzanti müvek), mellyekről a 
,Religio' közelebbi számaiban a ,Császárdalmatika' czimü értekezésben 
szó vo l t , eléggé bizonyitjak. Ha pedig maguk a pápák , és romai né-
met császárok is használtak byzanti müveket, nem csuda, ha ezeknek 
egész Europábani elterjedett voltát , nevezetesen a Byzanttal máskép 
és közelről érintkezett honunkban , fölteszszük. Különben i l ly éksze-
rek és templomi ruhák, ugy szinte koronák is , többnyire ajándé-
kul küldetvén a fejedelmek által, nem mindig lehet belőlök a keres-
kedési összeköttetésre, vagy épen művészet átszármazására követ-
keztetni. S z e r k. 
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tott feleletet fog adhatni talán már Kerékgyártó ur müve, 
de mindenesetre fő feladásul fogják kitűzni e kérdés megol-
dását a magyar tudományos akadémiától olly régen igért, 
Ipolyi ur által szerkesztendő ,Régészeti Lapok', és azon ha-
zánkfiai , kik, tudtunkra, szaktudományaik mellett nobile 
otium gyanánt Eitelberger bécsi egyetemi tanár ur régészeti 
előadásait szorgalmasan hallgatták. P ó r . 

A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t n á l közelebb meg-
jelent : 

, M o r u s Tamás és korszaka W a l t e r W. Józseftől. 
Francziából S a v a g n e r Ágoston után magyaritá B a b i n s z-
k y József. Kiadja a Szent-István-Társulat. (Egy aczélmet-
szettel.) Pest , 1859.' 16-r. 354. 1. 

, P á z m á n y - f ü z e t e k . Egyházi beszédek, homiliák, 
templomi és iskolai katekesisek gyűjteménye. Kiadja a Szent-
István-Társulat. Szerkeszti R o d e r Alajos. IV. k. II. füzete. 
Pes t , 1859.' 8-r. 241—520.1. 

Tartalom : I. S z e n t b e s z é d e k é s h o m i l i á k . 
Pünkösd ünnepére ; Pünkösd-hétfőre ; Szentháromság vasár-
napjára ; Űrnapra; sz. Norbert napjára; keresztelő sz. János 
napjára ; sz. László király napjára ; sz. Péter és Pál ünnepére; 
sz. Margit napjára ; Mária Magdolna napjára ; loyolai sz. Ig-
nácz napjára ; Nagyboldog-Asszony ünnepére ; sz. István ki-
rály ünnepére ; Mária névnapjára ; a kereszt fölmagasztalta-
tásának napjára ; sz. Mihály arkangyal napjára; a sz. olvasó 
ünnepére ; sz. Vendel napjára ; Minden szentek ünnepére ; 
szent Márton napjára ; sz. Erzsébet napjára; sz. Katalin nap-
jára ; plebánosi hivatalra való beigtatáskor ; sz. beszédek a 
házasságról, Pünkösd után XIX. vasárnaptól kezdve a négy 
adventi vasárnapon és a karácsoni ünnepeken át Vízkereszt 
után II. vasárnapig. — II. S z é t t e k i n t é s a homiletika és 
kateketika irodalmában. 

, L i t u r g i k a , vagyis a kath. egyház szertartásainak 
magyarázata. F r e n c 1 Incze, hittudor, hg.-érseki hites jegyző 
s a prágai cs. kir. akad. gymnasiumbani hittanár után német 
eredetiből, Magyarországra alkalmazva, reáliskolák , gymna-
siumok és magánosok használatára kiadja a Szent-István-Tár-
sulat. A főmagasságu bibornok herczeg-primás érseki jóváha-
gyásával. Pest, 1858.' 8-r. 259.1. 

Megjelentek, é3 H a r t l e b e n K. A, könyvárusnál Pes-
ten kaphatók : 

, M i n d s z e n t y Gedeon költeményei. Egerben, 1859.' 
8-r. X és 368. 1. Ára , fűzve : 2 frt 50 kr. u j p. 

Az egyházi és sz. költészet egyik legjelesb avatottjának 
költeményei levén e valódi diszkiadásu kötetbe foglalva, ele-
gendő annak megjelentét tudatnunk, hogy a szerző néhány 
dolgozatát már bizonyosan ismerő t. olvasókban az egész gyűj-
temény utáni vágy fölébredjen. A munka „nmélt. és ft. kis-
apponyi B a r t a k o v i c s Béla egri érsek ur ő kegyelmessé-
gének, a magyar irodalom kegyes védangyalának" van ajánl-
va ; s küldisz- és béltartalomban egyaránt vetekedik a magas 
pártfogás kiérdemlésére, mellyet e szép sorok előlegesen ki-
vívnak : 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — 

„Ég és föld között röpülök, 
I s t e n t és h o n t zeng dalom : 
Innét van , hogy elmerengvén, 
Az eget édes honomnak , 
A hont édes, szép egemnek, 
Olly szent kéjjel gondolom !" 

, V e z é r k ö n y v bucsujárók számára, a boldogs. Szűz 
Máriának bodajki, andocsi és kis-czelli kegyelemképe- s tör-
ténetével. Irta H u s z á r Károly, püspöki titoknok. Az egy-
házi hatóság jóváhagyásával. Székesfehérvárott, 1859.' 16-r. 
88. 1. Ára, bekötve: 6 régi (10 uj) kr. 

, M u n k á l a t o k a pesti növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolájától. Huszonharmadik folyam. Szent Ágos-
ton hippói püspöknek az Isten városáról irt XXII. köny-
ve. A Maurinusok és Strange J . kiadása nyomán fordította a 
pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. I. kö-
tet. Pest , 1859.' 8-r. XIV és 356. 1. 

,H a z á n k. Közlemények a nemzeti történet és honis-
meret köréből. Szerkeszti T ö r ö k János, a magyar akadémia 
tagja. Második évfolyam. I. és II. füzet. Pest , 1859.' N. 8-r. 
(Az egész évi folyam előfizetési ára postán 6 f r t , helyben s 
könyvárusi uton 5 frt a. é.) Jelen füzet egyéb, történelmi s 
tudományos szempontból nevezetes tárgyakon kivül szól Vi-
téz János magyar primás sírkövéről (ennek ábrája is adatván), 
magyarázva Paur Iván által. 

A napokban hagyta el a sajtót, és megjelent az egri ér-
seki lyceum nyomdájában e czimü munka : 

, E g y e t e m e s e g y h á z i t ö r t é n e l e m . Dr. Alzog 
János után németből magyaritá N a g y Zsigmond egerme-
gyei áldozópap, képezdei nyug. tanár, s a főszentszéknél sze-
gények ügyvéde. Három kötetben. Második kötet. Középkor. 
Egerben. 1859.' N. 8-r. IV és 474. 1. ElőBzetési ára 4 frt 20 
kr. ; bolti ára k ö t e t e n k i n t 1 frt 75 kr. a. é. 

Jelen kötet az egyházi történelem II. időközét tartal-
mazza , jelesül : az egyház kitűnő munkásságát a germán és 
szláv népek közt (a IV. századtól 1517-ig). Az egész, 30 tö-
mött ivre terjed 1—473 lapon, nagy 8-ad rétben. Forditó, 
mint az előbb két évvel megjelent I. kötetben, ugy ebben is 
igyekvék az európai hirre vergődött eredetit hazai nyelvün-
kön lehető leghívebben adni. A kiállítás a fönnevezett inté-
zetnek dicséretére válik : szép velin papiron, tiszta öntetü, 
csinos betűkkel. A tisztelt előfizetők megnyugtatásául a III. 
kötetre nézve jelentjük, mikép az, a t. forditó egészsége 
most már teljesen jobbra változván (jelen kötet elkészülésé-
ben tudnillik akadályul szolgált a forditó huzamos betegsége), 
legrövidebben sajtó alá kerülend. Előfizetési ára e munkának 
összesen 4 frt 20 kr. austr. értékben. Kapható Egerben a ft. érseki 
hivatalnál, és a lyceumi nyomdában ; vidéken minden hiteles 
könyvkereskedőnél. Előfizetni még folyvást lehet a III. kötet 
megjelenéseig , Egerben a ft. érseki hivatalnál, és a lyceumi 
nyomda igazgatóságánál ; vidéken az illető ft. egyházmegyei 
hivataloknál. 

Kegyes adományok : 
A chinai gyermekek megmentésére beküldetett : 

Nt. K ő n e k Benedek posonyi káplántól az ottani elemi iskolások 
részéről 24 frt 45 kr. a. é. 

Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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RELIGIO. 
k a t h . e g y i í 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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Szent István emléke. — Az olasz kérdés. 
I. — A puseyismus (keletkeztében, és első fejlődésében tekint-
ve). (Vége.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Fran-
cziaország-, Anglia- és Amerikából. 

Szent István emléke. 
Az idő folyamának kitört árjai közt, a földi élet 

illy kétes, illy zajos állása s hányattatásai közt, 
mintegy már életuntán, a béke és csendes nyugalom 
után sovárog szivünk; s ha a korszak, mellyben 
élünk, halántékainkra csak az örömtelenség és csüg-
gedés ágait rakogatja, lelkünk letépve magáról min-
den földit, mert zaklat, mert aggaszt, mint az ölyv 
űzte galamb, szellemi erejével a religio, a vallás ren-
dithetlen szikláinak öblébe vonul, az égi szeretet 
csendes árnyai alá, hol áldás, béke, s édes nyuga-
lom honol : mi a léleknek olly jól esik. Elfordulva 
nemesebb vágyaktól dagasztott szivünk az idő ije-
delmes arczulatától, melly előtte ugy áll, mint egy 
összevérzett tetem, mellytől csak irtózni, csak bor-
zadni lehet, szentegyházának legalább múltjánál 
keres vigaszt, és édesen andalog rajta. Mellyik ha-
landó sziv az, melly nem vérzett volna ezerszer fáj-
dalmában? Mellyik hitbuzgó kebel az, melly lélekze-
tében a látott botrányok és hallott szidalmak fölött 
szúrást soha sem érzett volna? S melly gyermeke a 
honnak, ki vigasztalást nem keresett volna történel-
mének habár nehéz, habár súlyos , habár véres be-
tűkkel följegyzett, de már legördült évszázadaiban?... 
Több mint nyolcz száz év óta áll fön e hon : de neki 
jutott a sors, hogy ege többnyire felleges, napja bo-
rús , élete vészteljes legyen ; s a hivő magyar szeme 
az főleg, mellynek örömkönyüi a fájdalom könyüi-
vel vegyülnek 

Édesen esik nekem is, hazám életének fonalán 
végig húzni szemeimet; kezdetét, hajnalát,gyermeki 
indulatban merengve szemlélni, s ezzel a rokon szi-
veket, mint egy varázsvesszővel megilletni, mint haj-
dan Mózses a kősziklát: hogy belőle a vallásos, az 
egyházias magyar, — habár fájdalom-érzelmeknek 
árja fakadjon. 

Hazánk első férfiának, atyjának, megalapító-
jának, védszentjének, vallásunk apostolának ünnepét 

ülendjük: azon férfiúnak, ki a magyar kebelbe a val-
lásos élet szikráját pattantotta; ki nemzetét a po-
gányságsetét éjjelének koporsójából kiemelvén, Ah-
h o z vezette, ki meggyőzte a halált, ki letépte a tu-
datlanság és bűn éjjébe temetkezett népek sírkövéről 
az enyészet pecsétjét, s mint diadalmas bajnok emel-
kedett ki sírjából, a megváltóhoz ! 

E nagy férfi szelleme lebeg előttem a múltnak 
messzi távolából, hazánknak régi vallásos élete, mi-
dőn egy Istene, egy hazája, egy lelke , egy vallása 
volt : az évezredes épület alapköveinek lerakása, meg-
szentelése, szilárd maradása áll előttem; mellyben, 
habár az elemek mennykövei szakadatlanul hulltak 
rá , elvesznie nem lehetett ; ajtatos érzelmek fognak 
el, midőn azon férfira gondolok, ki életet adott a 
hazának, mellyet a százezer viszályok kioltani nem 
bírtak; ki vallást adott népének, mellynek szent lelke 
I ngje őt körül gyászos, örömtelen napjaiban; ki a 
mivelődés, nemesedés haínalát fölnyitotta, a nem-
zeti jóllét-, nagyság- és fénynek ösvényét megmutat-
ta; kinek trónja a boldogság forrása, kinek koroná-
ja a vigasztalás tündöklő napja volt. Midőn e férfira 
gondolok, semmiségemben összerogyván, földre bo-
rulok a Mindenható előtt ; mert hallom utolsó szavát, 
utolsó leheletét a szentnek, a királynak: ,Szüz 
M á r i a , b o l d o g s á g o s s z e n t A n y a ! v é d e l -
mezd , ne h a g y d el m a g y a r n é p e m e t ' : mert 
tudom, hogy ő országát a religiora fektette: nem-
zete vallásos élete pedig szakadozott, rongyos, mint 
az árva gyermek ruhá ja . . . . Látom a férfit képzele-
temben: fölemelkedik sírjából előttem; arczán a szo-
morúság komolysága ül , fejéről, homlokáról a ko-
porsó porai hullnak ; széttekint a hazán, széttekint 
nemzetén ; nem szól, égre néz, és karjait kiterjeszt-
vén , a sirba visszahanyatlik. 

Sz. István nem volt haddöntő, nem görnyesztette 
a szomszéd országokat hatalmának vaskarja alá ; de 
volt ereje egy hatalmasabb szellemi hódításra. Azon 
királyok egyike volt ő, kit az isteni gondviselés vá-
lasztott saját czéljainak létesítésére, az emberiség bo • 
dogitására. Azt, mit atyáitól kapott, föntartani töre-
kedett, a földet, s a magyar hazának olly szilárd 
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alapot adui, hogy mint az alpesi óriás-tölgy a szik-
lák gyomrában gyökei'edzvén, állja ki a századok 
és ezredek ádáz viharait; hogy akkor is, ha félvilág 
elvész, elsiilyed, álljon főn népe. Letette a reli-
giora országának alapköveit; hogy változhatlan, 
rendületlen legyen, fönséges, isteni, mint maga a 
religio. S kinek van nagyobb érdeme, Árpádnak-e, 
ki hadvezér társaival szerzette e hont; vagy sz. 1st-t f 
vánnak, ki azt a jövőre biztosította ? Áldott Árpád-
nak is pora, áldottak hamvai: de áldottabb sz. István 
keze, melly először emelkedett a magyar királyok 
közül a népek és nemzetek szerető Atyjához! Árpád 
melltörő buzogányt, sz. István keresztet tartván, Ár-
pád a földre, sz. István az égre mutatott. Árpád a 
föld áldásait, sz. István az ég malasztjait nyitotta 
meg a magyar népnek. Mit használtak Attila öldöklő 
hadai? A világ őt Isten ostorának nevezi, mellyel 
fölkeltette az Isten Európát hithideg álmából. Ö eltűnt 
a népek életéből, mint a villámos, dörgő fergeteg, 
melly ront és pusztít; de mellynek dulásait az idő 
behegeszti. Hunnok nincsenek többé ! De Árpád né-
pe még él ; még él magyar e hazán ! Árpád, a hét 
hadvezér idegen népeket hódítottak; sz. István saját 
népét hódította meg, de az örök ész, az örök reli-
gio szelid igája alá. Árpád a szomszéd népeknek el-
zuzó fegyvert mutatott : sz. István barátságos kezet 
nyújtott ; amazzal a hadak védura, ezzel a religio 
szelleme volt, mindeneket rendezvén. Árpád a ha-
daknak , sz. István a nemzeti jóllét, polgári boldog-
ság és mivelődés halhatatlan hőse volt. Mi által? Az 
által, hogy mennyei religiot ültetett a magyar 
szivbe, melly boldogította is népét, mindaddig, 
valamíg ennek vallásos, buzgó szive volt. És ha 
a sz. István által hozott intézményektől a hivők 
részéről való eltérés, ránk és maradékainkra csa-
pást és szerencsétlenséget fog hozni, csak saját 
hithidegségünk lesz oka ; s midőn már mi sir-
ban leszünk, az utónemzedék panaszkönyüi po-
rainkra fognak, minket vádlólag hullani. Ha nem 
akar elveszni a magyar a népek sorából, k e r e s z -
t é n y életet kell élnie. Fegyver szerzette a hazát: 
de a k e r e s z t tarthatta csak főn. Harczi bátorság 
szülte : de csak a vallás nevelhette. Ö volt, ki keresz-
ténynyé tette, kinek munkálkodásával a boldogító 
vallás malasztjait érezzük búslakodó, csüggeteg szi-
vünkben. Csak ne hagyjuk elhamvadni annak tüzét, 
ne engedjük elhervadni annak virágát ! Megülendjük 
ünnepét : lobbanjon lángra keblünkben, mit ő oda 
magul hintett, lángra a könyörületesség és irgal-
mak Istene iránt. Sóhajtsunk fel hozzá : tartson, vé-

delmezzen, legyen édes Atyánk, kik az ő ajtatos 
gyermekei lenni kívánunk. T r ó c z o n f a l v i . 

Az olasz kérdés. 
i . 

Nem avatkozunk politikába. Mi az egészet csu-
pán vallási, és specificekatholikus szempontból akar-
juk nem is annyira taglalni, mint főbb vonalaiban 
érintve vázolni. Az olasz kérdés nem ma tétetett föl. 
Régen törik annak megfejtésén fejőket, még a turi-
niaknál is inkább, az angol és némethoni prot. pu-
blicisták. Természetesen a megfejtést abban helyez-
vén, hogy: miként lehetne a catholicismust tulaj-
donképeni vára-, s erősségében, az olasz félszigeten 
megtámadni, s a pápai hatalmat, mint a felekezetes-
ség gyökeres ellenségét és megsemmisítőjét, végkép 
eltörülni. E czélra legalkalmasb eszköznek mindig 
az olaszok dekatholizálása tartatott: erre pedig leg-
alkalmasabbnak ajánlkozó térül Piémont lőn kisze-
melve. Miért? Azt az ujabb kor történetének isme-
rője különben is tudja. Talán az itt rég időktől ott-
honos valdói szellem, és a socinianismus kovásza is 
nyújtott némi reményt a nem üdves vállalat sikerül-
téhez Mert a Cavourféle kormány törekvései sok-
kal ujabb adatuak, hogysem első támaszul szolgál-
hattak volna azon antikatholikus iránynak, melly 
egy részről ugyan az angol biblia-társulatokat hono-
sította meg Olaszországban , más részről pedig Niz-
zában , s egyebütt az orosz szakadár egyház számá-
ra épitett várdákat. E terv, Istennek hála ! meghiú-
sult; s nem Cavour érdeme, hogy a pápai szék te-
kintélyét még nem lehetett ez ideig lerombolni. 

Anglia befolyását az e nagy változás előidézé-
sére czélozó tervbe, nem akarjuk hosszasan muto-
gatni: különben is e végett nem csupán Minto lord 
romai küldetésére, a Siciliára vonatkozó tervekre, 
hanem egész évtizedek-, sőt még ennél is távolibb 
időkre kellene visszamenni: s akkor az egész eljárás-
ban talán csak rendszeres, és következetes folytatá-
sát látnók ama jóakaratnak, mellyel az egykor szin-
te hatalmas spanyol félsziget, a catholicismusnak 
ezen régibb oszlopa, lőn a jelentéktelen- és téhetet-
lenség legalsóbb fokára leszállítva. Az ,Esperanza' 
spanyol lap igen jól érzi a honára nehezült bajok 
sulyját ; de azoknak okát is igen világosan látja, mi-
dőn az angol befolyás következtében olly szánandó 
helyezetbe jutott országról ezt irja : „Spanyolország-
nak nagy oka van az angol propagandától félni; 
melly á t a l k o d o t t a n d o l g o z i k v a l l á s i e g y -
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s é g é n e k m e g s z a k í t á s á n , valamint területi 
egységét megcsonkitotta" (Gibraltar). „Valljon ten-
gerészeti jövedelmének csökkenése iránt, mellyet 
Anglia olly halálosan sújtott, érzéketlen lehet-e kor-
mánya'.' Ne ámítsuk magunkat! Angolhonnak olly 
Spanyolországra vagyon szüksége, melly h i t e i r á n t 
k ö z ö n y ö s , belviszonyait illetőleg zavarban, a ten-
gereken szegény , ipar nélküli, s tehetetlen , szóval 
ollyan legyen, hogy mint második Portugal, párt-
fogók nélkül" (az ő kényére hagyatva) „éljen. S 
csakugyan minden törekvései oda czéloznak., hogy 
Spanyolországot, mint valamelly angol gyarmatot, 
a legnyomorultabb sorsba helyezze." 

Mi azonban itt nem az anyagi veszteséget és le-
alázott politikai helyezetet nézzük; hanem azon val-
lási zavarokat veszszük főleg tekintetbe, mellyeket 
Anglia, minden kath. országba bevitt biblia-társula-
tai , s a catholicismus, és intézeteinek gyalázása ál-
tal hozott létre; s mellyek utóbbi években az olasz 
főidre is áttétetve, Sardiniát a kath. egyháztóli el-
szakadás veszélyének tették ki, sőt jelenleg is abban 
tartják. De ezekről ma már fölösleges is talán szólni. 
Az ágostai ,Allg. Zeitung', s a vele hason szellemű 
lapok czikkeiből eleget olvashatni annak belátására, 
hogy az angol parlamentben a pápai tekintély ellen 
csaknem minden évben megújított támadások és rá-
galmak tulajdonképeni horderejét felfoghassuk. Az e 
gyűlöletes szemrehányásokat ezerszeri megczáfolás 
után és daczára is makacsul ismétlő szellem, egye-
nesen a türelmetlenség, vallási gyűlölet, a ,no po-
pery'-kiáltást viszhangoztató, s Irlandot teljes pusz-
tulásra juttató, szabad-kőmivesek- és más titkos tár-
sulatokkal szövetkező hitlenség szelleme. Ez az, melly 
Romát megbuktatni, s vele a catholicismus vesztét 
is elősegitni szeretné. 

Egy legújabban megjelent, s a ,L'Univers' ál-
tal részletesen ismertetett poroszországi röpirat ,Né-
methon érdekeiről' (természetesen Némethon alatt 
soha sem szabad kath. országokat érteni), melly egé-
szen behat Anglia tervébe, minden kétséget eltávo-
lithat azon czélokra nézve, mellyek az olasz félsziget 
antikatholikus mozgalmainak előidézésében a prote-
stáns külföldön szem előtt tartattak. ,,Ha az olaszok", 
irja az ,Allg. Zeit.' (3366. 1.), „Cavour grófot My 1 o r d 
Cavour névvel illetik, tudják, mit akarnak ezzel mon-
dani. Cavour Angliábazi képeztetett, még pedig az an-
golországi államférfiak-, és genfi aristocratiávali szo-
rosösszeköttetésben." És mit akar e londoni, berlini s 
genfi aristocraták szövetsége ? Talán a pápai tekintély 
megerősítését ; a forradalom által megingatott hatal-

mának egész teljébeni visszaállítását? Épen nem. 
Ugyanazok, kik a szorongatott pápának hajóikat 
ajánlák , hogy őt, állítólag, biztosabb helyre szál-
lítsák, tettleg pedig, hogy hatalma gyakorlásának 
szinhelyétől elvonván, jogainak használatától elszok-
tassák, ugyanők neheztelve kelnek ki azon föltevés 
ellen, hogy a pápai befolyás még szilárdittassék is 
Európában, a helyett, hogy , mint általuk váratott, 
tökéletesen megsemmisíttetnék. „Minő oka lehet, 
kérdik az e szellemben irók, a németnek, az irhoni-
s amerikainak azt kívánni, hogy a pápa az ujabb 
kor mozgalomteljes életébe belevonassék ? Mit 
fognak most már a nem-kath. hatalmak, Oroszor-
szág, Poroszhon, Anglia és Svédország, a pápa vi-
lági hatalmának ezen czélba vett megdicsőitése-
és nagyobbitásához mondani? Ha már a Mortara-
történet is" (melly sehogy sem tud fejőkből kimen-
ni,) „az egész nem-katholikus, ugy szinte m i v e 11 
katholikus világban" (a miveltség nagylelküleg osz-
tott czimének kiérdemlésére elengedhetlen föltétel: 
a kath. egyház- és fejével ellenkező szellemben gon-
dolkozni, s érezni ! A ki ezt nem teszi, ki akkép érez, 
mint Roma, az eo ipso miveletlen,) „a neheztelő rosz-
szalás átalános kiáltását idézte elő ezen, a régi cano-
ni jog életbe léptetésére czélozó, mindenesetre fölöt-
tébb rosszul sikerült megkísértése fölött: valljon mit 
fog ugyanazon világ, mit fognak ugyanazon hatal-
mak mondani azon szándékhoz, mellyel a s z e g é n y 
pápát azon kellemetlen helyezetbe akarják hozni, 
hogy a jelenkori jog-öntudat, és canoni szabályok 
közti összeütközés a világnak ujolag minél szem-
betűnőbbé tétessék." *) ? 

Mi pedig viszont kérdjük : valljon miért félnek, 
akár a nevezettek, akár mások a világi hatalom te-
kintetében soha félelmessé nem válható pápától? 
Nem abban rejlik-e az egyedüli ok, hogy e hatalom 
katholikus; hogy az a kath. egyház tekintélyének 
Istentől engedett földi gyámola, jogainak azok irá-
nyában is, kik ezekre, mint illyenekre mit sem ad-
nak, védője, s tanitói tisztének függetlenül gyako-
rolhatására, ez anyagi világban alig nélkülözhető 
befolyás föltétele? Bizonyára, ha e hatalom és be-
folyás nem a kath. egyház számára követeltetnék, 
eszökbe sem jutna az illetőknek, azt korlátozni, vagy 
épen megszüntetni akarni. 

Tehát az olasz kérdés ennyiben v a l l á s i kér-
dés ; mellynek megoldása jó , ha egészen kath., és a 
közös anya iránti tisztelettel eltelt fiakra van bizva, 
nem pedig annak hite- s érzelmeiben nem-osztozó, 

' ) ,Aii«b. Alig. Zíit. ' 1859. Nr. 204. 1 TD O 
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iránta legalább is idegenkedéssel viseltető felekeze-
tekre. Milly szellemben tárgyaltatott volna ezek ál-
tal a szóban levő kérdés, azt a fönebb érintett, és 
több kiadásban is elterjesztett röpirat eléggé tanú-
sítja ; mellynek tartalmából, már csak történeti em-
lékezet okáért is, méltó némellyeket föl-, és ki-
jegyezni. 

„A Némethonnál szerencsétlenebb Olaszország, 
mondatik abban , meg volt fosztva azon protestáns 
áldások befolyásától, melly más kath. tartományok-
ra kiterjesztethetett": de ha „a romai nép a pápa 
ideigleni hatalmának lerontását kivánja , ezen j o-
g o s óhajtásának teljesítése a pápaság helyezetét az 
egész kath. világban kérdésbe hozandja. Sajtó- és 
vallásszabadság, pápai államok függetlenítése, sza-
bad vizsgálat", (mellynél fogva például aprót.Svéd-
honban, és egyebütt szabad az államvallásban meg-
maradni , de az attól eltérő tömlöczbe kerül, és 
száműzetik,) „mindezen e l ő h a l a d á s o k , Olaszor-
szágban meghonosítva, még t ö b b e t is tennének, 
nem csupán v e s z é l y e z t e t n é k a catholicismust. 
íme ez a kérdés tulajdonképeni veleje." (S ezért kí-
vánta a röpirat szerzője, az olasz népet e czél kiví-
vásában Németország által nem akadályoztatni; 
mint azt épen ezért, sem Oroszország, sem Anglia 
nem akadályozta, s hogy más ezt tette, neheztel.) 

Természetesen az ekkép okoskodónak a catho-
licismus, és zsarnokság szelleme egészen egy; a leg-
katholikusabb hatalom előtte legzsarnokiabb is. 
Ugyanazért nem is vigasztalhatja őt, a legújabb ese-
mények láttára egyéb, mint azon föltevés, misze-
rint Francziaország uralkodója, ismervén a catholi-
cismusnak alattvalói közt ez időben még nagy ha-
talmát, s azt nem akarván maga ellen lázítani, csak 
azért viseltetik iránta kímélettel, hogy elérve czél-
ját, „a p á p a s á g b ó l egyfranczia n e m z e t i i n t é -
z e t e t csináljon." E gondolatot a prot. író szintolly 
nagyszerűnek, mint könnyen kivihetőnek találja. 
Nem csuda: ő nem tudja, mi a pápa a katholikus-
nak ; ő nem hiszi, hogy annak hatalma Istentől 
van; s hogy nem fog soha egy nemzeti, tehát rész-
letes népintézetté válhatni ; annál kevésbbé a szerző 
által neki szánt szerepet elvállalni. A pápaságnak 
ugyanis nem lenne ezentúl más hivatása, mint ,egy 
nagy állam érdekeinek szolgálni.' 

De hát kivánhatja-e ezt az illy jövővel biztató 
protestáns író, antikatholikus szempontjából? Oh 
igen is. 

„Mi bennünket, németeket illet, ugy mond, az 
Olasz- és Francziaország közt ekkép létesült össze-

köttetés segélyül szolgálna nekünk ama 1 á n c z o k 
széttörésére, mellyekkel minket, mint a császár esz-
köze, a pápa szorongat. Mihelyt a pápa a franczia 
rendszerbe belépend, uralkodásának azonnal vége 
szakad, és a püspöki aristocratia fog fölülkereked-
ni." (Kilátás a schismára: ujabb vigasztalás az anti-
kath. szellemnek!) „Az európai nagyobb birodal-
makban kath. n e m z e t i g y ü l e k e z e t e k e t lát-
nánk alakulni; a kath. nemzeti egyházak, a földieket 
illetőkben a világi hatalomnak vetnék magukat alá," 
(s talán ez most máskép van?) „mi pedig a l e l -
k i e k e t illeti, ezekben az egyes országok alkot-
mányai- s törvényeihez szabnák magukat." (És igy 
szerencsésen alá volnának, mind a testi-, mind a lel-
kiekben a világi hatalomnak vetve. Mert hiszen az 
egyes országok alkotmányai, s törvényei szinte a 
világi hatalom kifolyásai : következőleg az egyház 
hatalma tökéletesen meg volna semmisítve. Ezt mi 
jól tudjuk. Épen azért kívánják a katholikusok a pá-
pa függetlenségét, s vele az egyháznak lelkiekbeni 
hatalmát sértetlenül fentartani, s nem fogyasztani, 
hanem szilárditni.) ,A gallicán párt , mondatik foly-
tatólag, régtől fogva igyekszik hasonló állást a fran-
czia egyház számára kivívni.' (Mi azonban nem igaz. 
A gallicán egyház is akar pápát; és Bossuet catho-
licismusa alig ha tetszenék a röpirat szerzőjének.) 
,S a császári terv az e rendszer számára biztosítandó 
győzedelmet szándékozik elősegitni.' Sőt még Au-
striának is csak azon föltétel alatt igéri meg szerző 
a prot. Anglia s Némethon segítségét, ha a világ 
sorsának intézését egészen rájok, tehát nem-kath. 
kezekre bizza, s „tulajdon tartományaiban is megen-
gedi a p r o t e s t á n s e g y h á z h o z i t ö k é l e t e s 
a s s i m i l a t i o munkába vételét " Szóval : „meg 
kell szűnnie p á p i s t a nagy-hatalomnak lennie " 

Többet nem szükség idézni. Világosan ki van a 
föltétel mondva, melly alatt egy kath. hatalom a 
mai mivelt Európában megtüretik; s az olasz kérdés 
tulajdonképeni jelentése föl van minden látni akarók 
előtt tárva *). 

Innen magyarázható meg a genfi ,aristocratiá-
nak' is (mint az ,Allg. Zeit.', nem tudni, mi jognál 
fogva Cavour ottani barátjait nevezi,) elégedetlensé-

*) A magyarokra nézve nagyon hizelgő, mit a prot. 
iró, az említett föltétel teljesítésének jutalmául Austriának 
kegyes ígérni, hogy tudnillik a kath. egyházhozi hűtlenségé-
nek dijául, a németek, ,a birodalomban még létező, egyéb 
b a r b á r f a j o k a t is hamar assimilálhatnák.' Dicső kilátás 
valamennyi, nemzetiségét még becsülni tudó barbár katholi-
kusra nézve ! 
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ge, bosszús magaviselete ; s mint a ,Gazette de Lyon' 
i r ja , megcsalatás miatti panasza. „Ók mar egész 
Olaszhont forradalomban, a pápát Romából elűzve, 
sz. Péter örökségétől megfosztva, és, mi a prot. túl-
buzgóságnak folytonos álma, a catholicismust már 
bukó félben hitték A bosszúság olly élénken nyi-
latkozik , hogy hinnünk kell, miszerint a biblia-tár-
sulat . tetemes szállításokat készített előre Ők 
egész biztossággal azt képzelték, hogy az egyház 
ügyei Poroszhon és Angolország által fognak ren-
deztetni." De ez elégedetlenség nem szorítkozik 
Genfre, hasonló az a protestantismus más főhelyein 
is. A londoni parlamentben legközelebbi alkalom-
mal tartott beszédek is ezen, alig titkolható érzel-
met tolmácsolják. Azért a ,L' Univers' augustusha-
vi 2-ik számában azt mondja : „Az angol parlament-
ben imént végződött hatalmas vita tanulságos lesz a 
katholikusokra nézve. Be van bizonyítva ez által, 
hogy a protestáns Angol h on Olaszország állapotját 
csupán akkor fogja kielégítőnek találni, ha abban 
a pápa semmi világi hatalommal sem birand, és An-
golhon liberális institutioi mindenütt olly elfogadta-
tásra találandnak, mint Piemontban. Olaszország sze-
rinte mindaddig szerencsétlen lesz, valamíg csak a for-
radalom állandósittatni nem fog benne, valamíg az 
angol bibliák nem mehetnek be szabadon az angol 
pamuttal együtt , szóval, valamíg azt Anglia nem 
fogja protectorsága alá hajtani, legalább is olly 
mértékben, mint Portugáliát. E pontra nézve whi-
gek és toryk, valamennyien egy értelemben van-
nak." (Kivéve azon kath. tagokat, kik, mint Bowyer 
és Maguire, a kath. egyház látható fejének védelmé-
re szót emeltek; kiknek nyilatkozataira még adan-
dó alkalommal visszatérendünk.) 

— 

A puseyismus 
( keletkeztében , és első fejlődésében tekintve). 

(Vége.) 
Azonban magunkat igen is megcsalnók, ha azt hin-

nők , hogy azok, kiktől e mozgalom eredett, kezdetben, 
vagy annak későbbi folyamában is, a catholicismushozi kö-
zeledést tűzték volna ki maguknak czélul. Sőt a mint már 
emlitve volt, épen ellenkezőleg, a törekvés az angol egyházat 
a catholicismus növekedő hatalma ellen biztosítani, sőt annak, 
ha lehetséges , a catholicitas jellegét kivivni, volt az egyik 
fő indok, melly a puseyita mozgalmaknak lendületet adott. 
Hiszen maga Pusey a legnagyobb elfogulatlansággal teszi ama 
biztositást, hogy az ő tractatusainak czélja nem egyéb volt, mint 
sz anglicanusok kezébe hatalmas fegyvereket adni a „romani-
sták" ellen. Es ez állitásnak hitelt adni épen nem vonakodha-
tunk, lia figyelünk ama gyűlöletes, elvetemült hangra, mellyre 

a puseyiták, ott legalább, hol a romanistákhozi viszonyaikról 
tüzetesen szólnak, az egyetemes egyház ellen kifakadnak. 
Mindennek daczára azonban , ha a legelhatározottabb puseyi-
ták sem rejthetik el maguk elől, hogy elveik következetessé-
gétől haj tva, az angol egyház terét tényleg elhagyták , és a 
catholicismus küszöbéhez értek legyen, ugy ők mégis kétféle-
kép igyekeznek e kényszeritett vallomás élét megtompitani, s 
az abból folyó gyakorlati következést kikerülni. Egy részről 
t. i. azon meggyőződést törekszenek ők megállapítani, hogy 
a kath. tantételek , mellyekre ők vizsgálódásaik által vezet-
tettek , a romai egyetemes egyháznak épen nem sajátságos 
tulajdonai; sőt ugyanazok kezdettől fogva épen ugy tulajdo-
nai voltak az angol egyháznak is, mint az egyetemes egyház 
egyik önálló ágának, abban szüntelen meg is őriztettek, és a 
proteslans elem tulnyomósága által koronkint, ugy szólván, 
csak elhomályosittattak, és háttérbe szoríttattak ; ugyanazért 
az ő általuk előidézett vallásos mozgalomnak czélja épen az 
volna : azokat ismét napfényre hozni és előtérbe állítani. Ezt 
bebizonyitni, és ez által az aggódó kedélyeket megnyug-
tatni, mellyeket lelkismeretökkel megegyeztetni nem tudtak, a 
39 ágazatok catholicitása nélkül is az angol egyházban meg-
maradni; szinte ez volna czélja a többször emiitett 90 tra-
ctatusoknak is. A legvégső, a mit ezen tractatusokban a 39 ága-
zat protestáns jellemére nézve meg vallanak, az: hogy azok 
egy katholikus-ellenes korszakban fogalmaztattak, szerkesztőik 
pedig a protestantismus bizonyos látszatját kívánták magok 
körül terjeszteni. Más részről az állíttatik a puseyiták által, 
hogy az ő általuk kiemelt katholikus tanigazságok a romai egye-
temes egyházban rut visszaélések által részben megveszteget-
te lek , és elhomályosittattak, és csak az angol egyház által ál-
líttattak ismét vissza a reformatio folytán eredeti tisztaságuk-
ba. Illy tényleges visszaélések gyanánt hozatnak föl neveze-
tesen : a kehelynek elvonása a világiaktól, a misében a latin 
nyelv használata, az állítólagos túlzások Mária tiszteletében, 
a szentek segitségülhivásában , a képek és ereklyék tisztele-
tében, a tisztitó-tüzről és bucsukróli fogalmakban, és más ha-
sonló alárendelt pontok. Itt meg kell jegyeznünk, hogy ezen 
felekezetnek legalább elmésb férfiai megvallják, hogy az 
ő becsmérlésök nem annyira a tridenti zsinatnak ezen pon-
tokra vonatkozó határozatait illeti, mellyek még mindig egy 
észszerű értelmezést engednek meg, mint inkább a némelly 
katholikus országokban a pórnépnek tényleg fenálló, és a 
romai egyház által meg nem akadályozott babonás szoká-
sait és pogány tévelygéseit. A mondottakból megfogható, 
miért mutatnak a szigorú puseyiták átalában olly keves 
hajlamot, a romai, az ő értelmökben felfogva egy, az an-
gol egyházzal egyenjogú testvéregyházat, nem mondom, az 
utóbbi fölé rendelt anyaegyházként, elismerni (iróik közül a 
legjelesebbeknek egyike, az általa szerzett egyházi történelem 
compendiumához toldalékul egy földabroszt metszetett, mely-
lyen a pápának az őt illető patriarchai megyeként Olaszhon 
és a szomszéd szigetek tűzetnek ki, mellette pedig Anglia 
mint független egyházi hatalom hozatik fel) ; továbbá az is 
megfogható, miért szólítják ők fel egész komolysággal a 
romai kath. hittudósokat a romai tévelygésekről már va-
lahárai lemondására, és az angol egyházhozi csatlakozas-
ra. PÍs ha ezzel ellentétül a felekezetnek mérsékeltebbei meg-
vallják , hogy őket a romai egyháztól nem elvek, hanem 
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inkább csak némelly tények, főleg a gyakorlat, választják 
e l , és IV. Pius pápa credojában legfölebb a kath. hithez 
adott „romlott toldalékokat", és az ezekből származott hason-
nemü gyakorlatokat látják, ugy a puseyita tanoda legelhatáro-
zottabb férfiainak legvilágosabb és következetesebb elméi vi-
lágosan belátják az ő közvetítő állásuk tarthatatlanságát. 
Egyik közülök igen helyesen ekként nyilatkozott : „A hol mi 
most vagyunk, ott meg nem állhatunk ; vagy előre, vagy 
vissza kell haladnunk." Es nem kevésbbé találóan jegyzi meg 
egy, már az egyetemes egyház kebelébe visszatért puseyita, 
S i b t h o r p : „Ha Romának igaza van, akkor ezen férfiak 
nem mennek eléggé előre ; ha pedig Romának nincs i g a z a i k -
kor ők már igen is messze mentek." Azért is ők , elveik kö-
vetkezetességétől és a mélyebb történeti vizsgálódások ered-
ményétől haj tva , mellyek az anglicanismusról a catholicitas 
fénykörét, a kath. tanokról és intézetekről pedig a vissza-
élések szinét letörlék, tökéletesen meggyőződve számosan 
áttértek már, és jelenleg is térnek á t , papok szintúgy, mint 
világiak a legfőbb körökből, a romai egyetemes egyház kebe-
lébe. A mi különösen a papságot illeti, aggodalom nélkül lehet 
állitani, hogy jelen időben annak egy nevezetes része a visz-
szatérésre tökéletesen megérett , és attól őket egyedül saját, 
és családjok anyagi fentartásának kényszerült, és mindeneset-
re nehezen elháritható szüksége tartóztatja vissza. Erre mutat 
többek közt különösen ama megjegyzésre méltó tünemény is : 
hogy azok , kik eddig az angol puseyita papság sorából áttér-
tek , legtöbbnyire vagy saját vagyonnal birtak, vagy pedig 
nőtelenek, avagy özvegyek voltak. A legelsőbbeknek egyike, 
a ki ezen elhatározó lépést tevé, a puseyita iránynak minden-
esetre elismert legjelentékenyebb és tanultabb szóvivője , sőt 
ha ugy tetszik, tulajdonképeni alapitója, N e w m a n tudor 
volt, ki is áttérését egy tudományos és szellemdus iratban (,A 
keresztény tan fejleményéről, németül Brühl M. tudortól, 
Schaffhausen, 1846.') igazolta. Ha ekként a puseyismus létezé-
se 20 év óta sokaknak liidul szolgált az egyetemes egyházbai 
visszatérésre, ugy nehezen fogunk csalódni, ha meggondolva 
ama nemcsak szám szerinti, hanem erkölcsi hatalmat is, melly-
re a puseyismus, még ellenségeinek vallomása szerint is föl-
emelkedett , és ha minden jelek nem csalnak , még folytonos 
emelkedésben van : azt azon eszközök egyikének tartjuk az 
isteni gondviselés kezében, mellyek által az jelen időben 
szemmel látható terveit Angliára nézve végrehajtani fogja. Az 
előbbi katholicizáló mozgalmak az angol egyházban mind je-
lentéktelen , mindenesetre maradandó következés nélkül ma-
radtak ugyan , mert azoknak részint saját elvtelenségök , ré-
szint azon körülmény miatt törést kellett szenvedniek , hogy 
a catholicismus Angliában a legszomoritóbb lealáztatás álla-
potában sinylett ; holott a protestantismus, véres törvények 
által gyámolitva, teljes erőben, és fejleményének virágjában 
állott. A jelen vallási mozgalmaknak pedig, saját elvszerüsé-
gök és következetességök mellett még ezen kettő dolgozik 
kezére, hogy valamint másutt , ugy Angliában is a protestan-
tismus végzetéhez közeledni kezd ; holott az egyetemes egy-
ház a legutóbbi időben bámulandó emelkedést nyert épen ezen 
országban, és feltartózhatatlanul olly hatalomra növekedik, 
mellynek szellemi csapásait az angol államegyház korhadt 
épülete, daczára a tömeg vakbuzgalmának és mindazon 
védgátaknak, mellyekkel a magát saját kelepczéjében meg-

fogó politika azt gyámolitani törekszik, szemmel látható-
lag kibirni nem képes. Csak midőn már ezen harcz eldön-
tőleg bevégződött, leend lehetséges, a puseyismus jelenté-
kenységéről is végitéletet hozni. — I r o d a l o m : katholikus: 
E 11 e r, ,Die anglikanischen Kirchenzustände, mit besonderer 
Berücksichtigung der kath. Bewegung in England und des 
Puseyismus. Schaffhausen, 1844.' S c h l e y e r , , Der Puseyismus 
nach seinem Ursprung und als Lehrsystem. Freiburg, 1845.' 
S o n d o n, ,Die religiöse Bewegung in England. Mainz, 1845.' 
Lásd : ,Histor.-polit. Blätter.' VIII. Köt. 688. lap ; IX. Köt. 65. 
lap; XI. Köt. 329. 1. —,Tübing. theol. Quartalschrift' 1844-ik 
évi folyam 417. lap.—,Süddeutsches Kirchenblatt' 1842-ik évi 
folyam 285. lap. — Protestáns : U h d e n , ,Die Zustände der 
anglikanischen Kirche. Leipzig 1843.' 80. lap. G e r l a c h , 
,Über den religiösen Zustand der anglikanischen Kirche. 
Potsdam, 1845.' 101. lap. P e t r i M., ,Beiträge zur bessern 
Würdigung des Wesens und der Bedeutung des Puseyismus, 
durch Übertragung einiger der wichtigsten betr. engl. Schrif-
ten. Göttingen, 1843.' S c h w e g l e r , ,Jahrb.der Gegenwart. 
Tübing. 1844.' 742. lap. (H i t z f e 1 d e r.) 

( W e t z e r és W e l t e után.) N a g y Sándor, 
török-koppányi plébános. 

« » a »<1 axafoftfrp» * » 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , aug. 12-én. A lelki-gyakorlatoknak a papság ál-

tal , időnkint az egyliázias szellem fölébresztése végetti meg-
tartása olly sok, és nyomatékos okokkal volt ajánlva már , 
hogy alig lehet felőle ujat mondani: de nem is ezért , hanem 
mert a tudottat is szükséges, még pedig némellykor igen szük-
séges gyakrabban is emlékezetbe hozni, a Kalocsáról e tárgy-
ra vonatkozó értekezést, mivel úgyis az egyház nyelvét értő 
t. olvasó közönséghez van intézve, s csak is őt illeti, latin 
nyelven közöljük, ugy, a mint kívántatott ; csakhogy a lap 
szokott nyelvétől elütő sajátságánál fogva, s mivel terjedel-
mesb is, ,Függelék'-ül, a lap végén. 

Pest , aug. 14. E lapok olvasói bizonyára emlékeznek 
azon átalános felhívásra, melly ,Ki ne kerülje figyelmünket 
a Mária szeplőtelen fogantatásáról czimzett egylet alapitása 
a török birodalomban lakó, s egyéb keleti katholikusok segé-
lyére' czim alatt a mult év elején, e lapok által is (1858. I. 
1. 2. sz.), közöltetett. Azóta ez egylet, megszilárdulván, örven-
detes módon, keleten mindinkább kiterjeszti működését, s 
biztos a kilátás, hogy ez apostoli fáradozás minél több gyü-
mölcsöt hozzon. Ez egylet működéséről hozzánk is bekülde-
tett az első évi, hivatalos tudósítás, mellyről a következőkben 
néhány szót mondani szándékozunk ; mindenek előtt megje-
gyezvén , hogy e hivatalos kimutatás f. é. martius 31-eig ter-
jed. A r i s t a c e s A z a r i a , caesareai érsek s a mechitari-
sták testületének főnöke tervezett legelőször Ausfriában egy-
letet , mellynek feladata leendett , a keleten, főleg a török 
birodalomban lakó katholikusokat, érdekeiket előmozdítva, se-
gélyezni. Azonban e buzgó főpap 1854. april 30-án meghalá-
lozván , a terv kivitele egyelőre elmaradt. Csak később karol-
tatott fel az ismét, s a középafrikai missio érdekében Bécsben 
fönálló Mária-egylethez azon kérdés intéztetett: valljon haj-
landó-e az e téren való működést is magára vállalni ? Noha 
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pedig itt mindenki részéről elismertetett a kérdés alatti terv 
fontossága, és noha a középafrikai missio segélyezése sokban 
rokon a keleten lakó katliolikusok érdekeinek megvédésével : 
mégis nem látszott kívánatosnak, hogy e két , czélra nézve 
jóformán rokon, szorosan véve azonban egymástól, irányban 
különböző egylet egybeolvadjon. Beérték tehát a Mária-egy-
let tagjai határozatilag kimondani, hogy ők, személyöket ille-
tőleg , erejekhez képest, a keletkezesben levő egylet czéljait 
előmozditani készek, valamint befolyásuknál fogva oda mii-
ködendnek, hogy a keleten lakó hitrokonok sorsán lehetőleg 
könnyittessék. Bizottmány alakult olly férfiakból, kik ke-
letnek sajátságos viszonyait, s az ottan elnyomatottságban 
sinylődő katliolikusok helyezetét körülményesen ismerik, s 
igy a legczélravezetőbb eszközöket ajánlani, s az elfogadot-
takat sikeresen foganatositani képeseknek Ítéltettek. Ez alka-
lommal történt az egylet czimének megállapítása is ; tudnillik 
megkülönböztetésül a középafrikai missio segélyezésére fön-
álló ,Mária-egylet'től, a keleten, főleg a török birodalomban 
élő katliolikusok támogatására alakítandó egylet, nevét a 
szeplő nélkül fogantatott szűz Máriától kiválóan kölcsönözte. 
Bizottmányi határozatul egyszersmind kimondatott az is, hogy 
az egylet védnökéül ő eminentiája a bécsi bibornok-hg-érsek 
kéressék fel; ki is , az egylet alapítását főpásztorilag jóvá-
hagyván , a védnökséget egy , 1857. april 20-án kelt , s a bi-
zottmányhoz intézett levélben elfogadta. Az egylet a legfel-
sőbb helybenhagyást s megerősítést még azon év jul. 31-én, 
illetőleg augustus 6-án nyerte meg ; megengedtetvén ugyan-
azon magas leiratban , hogy az egész austriai birodalomban e 
czélra kegyes adományok gyűjtethessenek. — Az egyleti 
szabályok kivonatban ezek : Az egylet a szeplő nélkül fo-
gantatott sz. Szűz pártfogása alatt á l l , s egyleti főünne-
pül évenkint december 8-ika tartatik (1.); a czél, a ka-
tholikusokat keleten, de főleg a török birodalomban segé-
lyezni (2.) ; kiterjed az egész austriai birodalomra, s tagja 
lehet mindenki, a ki évenkint bizonyos összeget az egylet 
czéljára adományoz (3—4.) ; a birodalombeli érsekek és püs-
pökök megkéretnek, hogy megyéikben illynemü fiókegyletet 
hozzanak létre (5.); Bécsben egy 12 tagból álló bizottmány 
vezeti az egylet ügyeit (6.) ; és pedig minden díj nélkül (7.); 
minthogy pedig az egylet ker. czéljának előmozdítására az 
imádság egyik lényeges eszközül tekintendő, minden tag 
köteles naponkint egy ,Miatyánk'ot és az ,Angyali üdvözlet'et 
elimádkozni e hozzáadással : ,Bün nélkül fogantatott szűz Má-
ria , esedezzél keleten lakó hitrokoninkért' (10.). A bizott-
mány véglegesen megalakulván, elnökül Dr. Hurter Friedrik, 
főügynökül ft. Matzek József, és tollvezetőül Dworzák Lipót 
választattak. A bizottmánynak legelső nyilvános föllépése a fö-
nebb emiitett átalános felhivás volt. A minden oldalról nyilatko-
zott meleg részvét, a kath lapoktól tapasztalt szíves fölkarolás, 
a magas kormánynak pártfogása, ő es. s kir. apóst. Fölségé-
nek kegye, s főleg IX. Pius pápa ő szentségének főpásztori 
irata, melly ben az egylet egyházi intézetül nyilvánittatik : 
mindez hatályosan eszközölte, hogy az egylet megismertes-
sék , s a szeretetadományok alig remélt eredménynyel befoly-
janak. Különösen a magas kormány, azon kivül, hogy a fel-
hívást magyar s olasz nyelven az állami nyomdában ingyen 
kinyomatta, mindennemű egyleti levelezést (ha e czimfelirás 
használtatik : Angelegenheit der Katholiken Orients',) a pos-

tán bérmentesnek nyilvánított. — Pápa ő szentségének érin-
tett , mult évi junius 25-én kelt apostoli brevejében , miután 
az egylet czélja s törekvései jóváhagyatnak, és méltányoltat-
nak , az egyleti tagoknak, fölvételök napján , nem különben a 
megfelelő évnapon, ha töredelmesen meggyónnak s az Oltári-
szentségben részesülnek, teljes bucsu, valamint más alkal-
makra is terjedelmes bűnbocsánat engedélyeztetik ; melly pá-
pai kegyengedélyekből világosan kitűnik , hogy a szentséges 
atyának fő óhajtása, miszerint ez egylet örök időkre fenma-
radjon , és napról-napra nagyobb kiterjedést nyerjen. (Vége 
követk.) X. 

Pest , aug. 17. A kegyestanitó-rendi kecskeméti al-
gymnasium ez évi programmja szerkesztőségünkhez beküldet-
vén , valódi élvezettel olvastuk az értekezést, melly „A tár-
sadalmak biztositéka a törvények iránti tisztelet" czim alatt a 
tudós igazgató, nt. Cseh Ferencz ur tollából közöltetik. Olly je-
lesnek találtuk benne a gondolatmenetet, hogy néhány rövid 
idézetet szivesen ide irunk. „Nem lehetne a társadalomra nézve 
nagyobb csapás, így ir értekező, mint ha annak törvényeit mind-
egyik tetszése vagy érdeke , vagy némelly törvények helyte-
lensége vagy igazságtalansága felőli balvéleménye szerint 
megvethetné, vagy kijátszhatna : mert minden egyes tettei-
nek ohajtott eredményét azon törvények által erősitett viszo-
nyok állandóságától várhatja , a mellyekre számítását bizto-
san alapithatja ; de ha minden egyes azokat érdeke után mér-
legelve megvethetné, a társadalomban semmi biztos alap nem 
léteznék, mellyre épitni lehetne ; ez által megvesztegettetnék 
a társadalom lelke, az egyesség, széttépetnék a szeretet, 
egyetértés és hitel köteléke ; az elenyészett bizalom, hűség 
és hitel helyébe, mellyek minden foglalkozásnak, ipar- és ke-
reskedésnek életet kölcsönöznek , bizalmatlanság, ármány és 
csalás fészkelnék be magukat , a nyugalmat aggódás, a békét 
zavar váltaná fel , a növekedő törvénytelenségek csakhamar 
elölnék a közjóllétet; mi által a társadalom alapjaiban rázat-
nék meg. De továbbá ha minden egyes szabadon megtagad-
hatná az engedelmességet olly törvényektől, mellyeket magára 
nézve nyomasztóknak, s igy helyteleneknek , sőt talán igaz-
ságtalanoknak i tél , alig maradna egy törvény is köztisztelet-
ben : mert igen kevesen vannak a társadalomban, kik egyik 
vagy másik törvényt némelly körülményben magukra nézve 
nyomasztónak nem vélhetnének ; és igy a törvényeknek leg-
nagyobb része, s meglehet, a legsarkalatosabbak, tekintet 
nélkül maradnának , mi az egésznek veszedelmét szülné. Uly 
állapot szüntelen kifogásokra, ellenmondás-, nyugtalanság- s 
nyilvános zavarokra adna okot, mellyek tagadhatlanul sokkal 
tetemesb rosszak, mint némelly önkénytes tett korlátozása, 
vagy olly terhek viselése, mellyeket a társadalom fenállása és 
a közjóllét biztositása minden egyes tagtól követel. Illy álla-
potban el lehetne mondani : „Itt a haza üres szónál nem 
egyéb." A hol tehát azon alapelv igazsága, miszerint minden 
egyes csak a tör vény szabta korlátok közt mozoghat szabadon, 
hogy a polgár mindent megtehet, csak azt nem, a mi polgár-
társainak ártalmas , a közjónak veszélyes , szóval a mi rossz ; 
hogy az önkény helyett egyedül törvényességnek kell ural-
kodni , gyakorlati jelentőségét elveszti , mind az egyes , mind 
az egyetemes haladásra szükségkép egyenlően gyászos ered-
ményeknek kell bekövetkezni. Mind en államtag tegye azt , a 
mit akar, de mindenkor azt akarja, a mit a törvények értelme 
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szerint akarnia kell." „E biztosíték nélkül minden intézmény, 
mi által a társadalom állandóságát, nyugalmát, egyesek és az 
egész jóllétét biztositani törekszik, eredménytelen : mert a tör-
vények magukban tehetetlenek, erejeket a polgárok erényétől 
kölcsönözik, az erény kötelezi a polgárt öntudat által, mi az 
embert őr gyanánt örökké kiséri ; midőn a törvények csupán 
büntetés ijesztésével — mit ki lehet játszani — rettentenek. A 
társadalom nyugalmát állandóvá, fenállását szilárddá egyedül 
törvényeinek lelkismeretes megtartása szerezheti meg. Külel-
lenség ellen hadi ereje vagy ildomossága által megmentheti 
életét , de hol az eszköz, ha saját tagjai törvényének megve-
tése által élete ellen törekszenek ? Nincs a társadalomnak sa-
já t tagjainál veszélyesb ellensége, ha ellenségévé válnak ; ezek 
szőhetik azon veszélyes hálót, mit kikerülni a társadalom-
nak nincs módja A társadalomban nem lehet a tör-
vényt megszegni a nélkül, hogy életerébe méreg ne bo-
csáttassék, minden rossz példa utasítás gyanánt szolgál. Csak 
egyetlen találkozzék , ki merészen szembeszálljon az engedel-
mességet követelő felsőbbséggel, akadnak mindenkor számo-
san , kik, fölbátorodván, az összes jogot s igazságot lábbal 
tiprandják. Az erkölcsi romlottság mételyként ragad és ter-
jed , még a rend helyreálltával is feltünedeznek utójelenetei." 

Francziaország. A ,Normandie' gőzösön V e r -
s c h ü r e n lazarista atya, és 15 irgalmas néne utazott köze-
lebb Rio de Janeiroba, hogy Brasiliának néhány kórházát 
gondviselésök alá vegyék. Mintegy nyolcz év előtt, midőn 
Brasilia fővárosában a sárga láz ollyannyira dühöngött, indul-
tak az első franczia irgalmas nénék e császárságba, számra 
40-en ; alig néhány hónap múlva már egyetlen-egy sem volt 
ez apáczák közül életben ; a láz őket csakhamar áldoza-
tul ragadván. Rövid idő múlva , ujak jöttek ismét Franczia-
országból j s ezeknek hiányzó sorait a magukat áldozatul hozó 
nénikék mindig pótolták. Az ég azonban megáldotta ezen, any-
nyi áldozatokba került szeretetmüvet. II. Dom Pedro brasiliai 
császár lankadatlan buzgalmának elvégre sikerült a kórháza-
kat mind irgalmas nénékkel ellátni, kik által a betegek testi, 
és lelki vigasztalás- és segélyben részesülnek. 

London. Mult hó utolsó vasárnapján a londoni kath. 
kápolnákban Wiseman bibornok-érseknek egy főpásztori levele 
olvastatott fel , mellyből ki tűnt , hogy az angolhoni katho-
likusok (ide nem számítva az irhoniakat) az utóbbi évtized-
ben 19 teljesen ellátott missioállomást alapítottak, 18 egé-
szen uj templomot építettek, és 6 , a növekedő kath. lélek-
számhoz képest szük kápolna helyébe ugyanannyi elég tágas 
templomot emeltek. Hasonló örvendetes arányban szaporod-
tak az elemi iskolák is; minden megalapitott missióhoz egy-egy 
iskola kapcsoltatván. A kath. lakosság hitbuzgóságát tanúsítja 
továbbá az i s , hogy a mondott évtized alatt 15 uj apácza-ko-
lostor keletkezett ; mellyek közül néhányban az apáczák szem-
lélődő istenes életet élnek : a legtöbben azonban részint gyer-
meknevelés- és oktatással, részint beteg-ápolással foglalkoznak. 
De nemcsak az anyaországban , Angliában , hanem messze a 
tengeren tul, az angol gyarmatokban, Australiában is a katholi-
kusok liitbuzgósága áldásos befolyást gyakorol. Igy egy spa-
nyol áldozár és missionarius tudósítása szerint, nyugot iAu-
straliában a kath. hitélet mindinkább nagyobb virágzásnak in-
dul, mit főleg az irgalmas nénéknek kell érdemül betudni, úgy-
mint kik itt is leginkább a gyermekek keresztény módoni ne-

velésében fáradoznak ; noha nem hiányzanak akadályok, mely-
lyekkel megküzdeniek kell. Hogy csak egyet említsünk, a 700 
tanulót számláló kath. iskola épen semmi állami segélyben 
nem részesül : mig a csak 350 tanulót felmutató prot. iskolára 
a kormánytól évenkint 45,000 frank fordittatik. 

Amerika. Mig a különféle szerzetes-rendek Ameri-
ka földjén már jókor állandó lakhelyekkel bírtak, hogy az evan-
géliumi tanok itt is minél erősebb gyökeret verjenek : csak sz. 
Benedek rendje látszott ujabb időben elmaradni: azon rend, 
melly annakelőt.te mindenütt első volt, hol az isteni igét vad s 
miveletlen népeknek, s pogányoknak hirdetni kellett ; noha 
nem hiányoztak e rendből egyesek , kik a legtávolabb része-
ken mint hithirdetők az Ur szőllejében buzgólkodtak. De 
mit eddig elhanyagolni látszottak, azt most sokszorozott 
erővel kipótolni törekesznek ; nem csak egyesek hirdetvén az 
evangéliumot a legtávolabb fekvő missioállomásokon, hanem 
magának az egész rendnek Amerika földjén való megalapítá-
sáig és terjesztésén fáradozván. Igy Wimmer Bonifácz atya 
mintegy tizenkét évvel ezelőtt, néhány laicus és négy tanu-
ló kíséretében jött Amerikába; maguknak alkalmas tért kere-
sendők az apostoli működésre : és a Mindenható olly bő siker-
rel megáldotta törekvésöket, hogy Bonifácz atya jelenleg egy 
nagyszerű monostornak apátja Pennsylvaniában. A sz.-benede-
kiek olly rendkívüli módon szaporodnak, hogy most már nyolcz 
püspöki megye területén , különféle helyeken , mint missiona-
riusok működnek, iskolákat alapítanak, az ifjúságot tanitják, 
templomokat épitenek, szóval, a sz. evangéliumnak a népeket 
megnyerni buzgólkodnak. Törzsmonostorul a pennsylvaniai 
tiszteltetik: s emonostor apátjának voltak eddig a szerzetesek 
alávetve. Tavai septemberben tartatott az első szerzetes-kápta-
lan, mellyben egy részről Bonifácz atya főapátnak ujolag megvá-
lasztatott, más részről pedig a távolabb eső missioállomások a 
törzsmonostortól elszakittattak, és Minnesota- s Kansasban 
uj perjelségek állíttattak. E perjeleket ezentúl már nem a főapát 
nevezi ki , hanem a rendi káptalangyülés szótöbbséggel vá-
lasztja ; minden áldozárnak kivétel nélkül választó szavazása 
lévén. E káptalani gyűlésben minnesotai perjelnek Händl Be-
nedek , és kansasi perjelnek Wirtli Ágoston választatott. A 
sz.-Benedek-rend ezen, Amerikában megkísértett megalapí-
tását , valamint az apát és perjelek választását a romai sz.-
szék 1858. dec. 15-én kelt iratban helybenhagyta, illetőleg 
megerősítette. A. két perjelség, ha a rendtagok szaporodnak, 
független apátságokra fognak emeltetni ; mindaddig a penn-
sylvaniai apát lévén a rend feje s apostoli látogatója. 

Ü.ÖHJ vliirdetés. 
Megjelent, s Pesten E g g e n b e r g e r Ferdinánd ma-

gyar acad. könyvárusnál kapható : 
. H e r m e n e u t i c a e biblicae generalis principia ratio-

nalia christiana et catholica selectis exemplis illustrata ex-
hibet Joannes R a n o l d e r , SS. Theologiae Doctor, in Ly-
ceo Episc. Quinque-Eccles. Linguarum Hebraeae et Graecae, 
et Studii Biblici utriusque Foederis Professor P. O. (Nunc 
Episcopus Vesprimiensis.) Editio secunda. Budae, 1859.' XVI, 
és 420. lap ; borítékba fűzve 2 frt a. é. 
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D e e x e r c i t i o r u n i s a c r o r u m 
a) n e c e s s i t a t e , b) f r u c t i b u s i 

Per sacra exercitia intelligitur devotionis eiusmodi spe-
cies , qua per sacras meditationes, pias preces, serium examen 
conscientiae, in aliquot dierum solitudine cor hominis chri-
stiani purgatur, mens aeternarum veritatum splendore ube-
rius illuminatur, et voluntas sanctiora proposita concipit. De 
horum exercitiorum necessitate, et fructu quaeritur. 

I. Necessitatem eorum probat l-o : N a t u r a e h u m a -
n a e i n d o l e s . In sequelam peccati originális intellectus ob-
scuratus, animu3 ad virtutem imbecillis redditus, voluntas in 
malum inclinata est. Concupiscentia oculorum et carnis, item 
superbiá vitae, etiam christiano liomini perpetuum bellum in-
dicit. Unde : „militia hominis vita super terram"; et „omnis 
homo miles." Propensiones trahunt in obversum rationis, et 
fidei ; „non quod volo bonum, hoc facio, sed quod odi malum, 
ago." Quas quidem naturae humanae debilitates sicut non Ba-
ptismus , ita nec Ordo tollit. Omnis quippe sacerdos ex homi-
nibus assummitur : fragilis , ut ceteri ; salutis mediis non mi-
nus indigus ac alii. Imo cum sit dux populi Dei, plures, et 
maiores hostes habet j et quia ad eminentiorem probitatem ob-
strictus est , maculae, quas contrahit, facilius apparent. Pro-
inde quam plurimum sacerdotem interest, ut gratiam sibi ad 
hostes salutis superandos, et munia sua obeunda datam suc-
cessive restauret; ne cum aliis praedicaverit, ipse flat reprobus. 

2-0 : O f f i c i o r u m s a c e r d o t a l i u m i n d o l e s . 
Haec siquidem officia sunt a) m u l t a . Sacerdos pater , medi-
cus, consiliarius, iudex, pastor est fidelium. His titulis ac-
cedunt aliae notissimae curae, et occupationes, multorum qui-
dem meritorum, sed etiam copiosae dissipationis abunda oc-
casio. Unde cordati sacerdotes saepe cum s. Bernardo suspi-
rant : „Nec laicus sum , nec clericus, sed chymaera mei sae-
culi : clericum refero, mundanis curis implicor." Quid proinde 
opportunius, ac sequi eiusdem s. Bernardi sententiam ; qui ad 
suum condam discipulum, subin Eugenium Papam, instantius 
urge t , ut per sacra exercitia meminerit : cum alios docet, sibi 
non deesse 1). Sunt officia haec b) s a n c t a. Qui solum ex-
ternis, et mechanicis rebus occupatur, non tanta vigilantia 
indiget. Ast qui salutem animarum curat ; qui pro vivis et de-
functis legatione fungitur ; qui universam Ecclesiam suis pre-
cibus iuvat ; qui animarum conscientias iudicio divino lustrat : 
is tamen subin se uberius circumspicere debet. Eo magis, quod 
etsi haec om^ia officia alumnis Sanctuarii pro eorum dignitate 
convenienter exhibita fuerint , defuerit tamen tunc ilia iudicii 
plena maturitas, quae magis viris est propria, qui res et opportu-
nius ponderare, et pro merito aestimare possunt. Imo non raro 
contingit, quod ilia quoque sat bona dispositio, qua quis valedi-
cit Seminario, per influxum defectuum vitae quotidianae, aut 
per assvetudinem, sensim sine sensu in indifferentem animum 
transeat, in quem iam sanctissimae functiones exiguam impres-
sionem faciunt, et suo, quem habere deberent, effectu frustran-
tur. Ea, quae initio cum sancto timore tractabantur, per consve-
tudinem induunt laborum quotidianorum prorsus communem 
formam. Sacrum, quod initio pleno cum fervore offertur, subin 
absque praeparatione, et gratiarum actione persolvitur. Sacra-

') „Non totum te, nec semper, dare actioni velim , sed conside-
ration! aliquid tui et cordis et temporis sequestrare. Hoc autem dico 
necessitatem intnens , non aequitatem." (C. I. de consid. ad Eugen.) 

t e ni e x i l l i s p r o v e n i e n t i b u s . 
mentum poenitentiae primo , pleno cum zelo administratif ; 
subin vilescit tribunal sacerrimum, et habetur pro communium 
querelarum gabbato. Extrema unctio initio non sine saluberri-
mis impressionibus dispensatur ; subin et mortis, et aeternitatÍ3 
imago sine omni in mores inlluxu cernitur. Sacer ambo, qui 
initio propriae ordinandae conscientiae permultum contulit, 
velut divendendi sacri sermonis suggestus tractatur. Sicque 
saepe sacerdotibus novi foederis idipsum evenit, quod Aronis 
filiis contigit : ut ex contracta in rebus sacris nimia familiari-
ta te , sensim et timor Domini, et cum eo vitae sanctimonia 
caderet '). Nisi proin iterata vice per sacra exercitia horum 
sanctorum officiorum momentum, dignitas pro merito repu-
tetur, in medio coelestis gratiae, in loco divinae pascuae facile 
nauseabit, sacerdotalis anima super cibo (licet minime) vilis-
simo. Sunt illa c) s p i r i t u a 1 i a. Non tam humanae superin-
spectionis, quam bonae conscientiae iudicio subiacent. Si in 
sacerdote teneritudo conscientiae desit, oculos hominum equi-
dem excontentare valebit, sed isthaec apparens satisfactio in-
doli officiorum parum proderit. Sacerdotis virtutem ut multum 
sublimem efficit illa sanctae libertatis eminens conditio, qua 
cum saepissime posset transgredi legem Dei, non tamen trans-
gredi tur , posset facillime facere malum, non tamen facit : ita 
vicissim tremenda est calamitas, talibus deesse officiis, in 
quorum neglectu, dum opus es t , ut corrigamur, per quem id 
fiat, non suppetit. Artificem laborare renuentem, familia fame 
pressa ad deponendam socordiam adigit. Agricolae pigro, vicina 
egestas manus ad aratrum applicat. Laicum, sermo sacer sacer-
dotis excitât. Iuvenibus efferatis parentum, coniugibus coniu-
gum, famulis herorum adsunt consilia. Solus sacerdos suae 
conscientiae relinquitur ; quam si colere negligat, faciei, quae 
sine legali reatu negligi nequeunt ; sed negliget nobilissima 
officia, quae externae inspectionis oculos fugiunt : alios du-
cturus in coeli ostium, nisi Deo monstrabit, quomodo se da-
mnare debeat. 

') In rem lianc illustrissimus Cleromontensium episcopus , Mas-
silon (in opere : ,Sermones ad ecclesiasticos.' Tom. II. serm. 16.) veris-
sime loquitur : „Sacerdotes , et Levitae tabernaculi a Moyse constructi, 
videntes prima vice prodigiosam nubem , illud praecedentem ; maiesta-
tem De i , super loco hoc terribili sedentem ; divina oracula ex intimo 
Sanctuarii reddita ; augusta m sacrificiorum et ceremoniarum rationem 
ac magnificentiam : nonnisi cum sacro quodam horroré illuc accede-
bant. Nihil ex omni purificationum, a lege sacris ministris imperata-
rum, genere omittebatur. Verum quotidianus tabernaculi aspectus illos 
huic loco sancto familiares fecit. Cautelae una cum veneratione cessa-
runt. Igneae columnae prodigium , a Deo in dies continuatum , longo 
usu vilescere coepit. Profanationes brevi post consecutae sunt. Rli-
nistri temerarii ignem alienum ausi sunt inferre. Alii munia , soli pon-
tifiai competentia , illegitime sibi usurparunt. Tandem non multo post 
tempore a filiabus Madian occasionem sumserunt lapsus et scandali ; 
vixque in tota tribu Levi unus Phinees , unus sanctus , fervensque sa-
cerdos reperiri potuit, qui sace rdotii honorem, legisque sanctitatem, 
coram populo infideli, turpem in modum ludibrio aflectam , vindicare 
ausus sit. En hie nostram históriám , continuât Praesul dignissimus ; in 
beatis illis diebus, in quibus sacrum altare ascendere incipiebamus, 
percellebat nos sublimium mysteriorum maiestas; prodigium , quod in 
sacerdotis manibus editur ; Dei, quem immolamus, praesentia ; ipsorum 
angelorum, qui Sanctuarium circumstant, terror ac silentium : haec 
omnia sancto nos percellebant stupore.... Ceremonias etiam minimas ve-
lierabiles ac mysteriosas esse novimus. .. . Verum paulatim stupor sub-
sedit. Veneratio una cum timore decrevit. Hinc debilitates, profanatio-
nes , taedium , et altare occasio criminum !" 
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3-0: Docet necessitatem exercitiorum p r a e s e n s ca-
l a m i t a s t e m p o r i s . Sanctuarii custodia multum immi-
nuta est. Corda, per vacantem gratiam, ad statum sacerdo-
talem destinata, ministerio Ecclesiae saeculum eripit. Proinde 
defectus numeri, per incrementum zeli compensandus est. Ze-
lus tamen ex se non nasci tur , nec solo pulchrorum verborum 
sono absolvitur ; sed determinata, et Deo plene devota corda 
exigit. Determinatio vero, maturam in sacris exercitiis prae-
missam deliberatioDem supponit. Dum vero ex parte una vi-
giles sacri tabernaculi numero deficiunt. ; labores sacerdotales 
parte ex altera gravitate, et multiplicitate incrementum ca-
piunt. Höstes multiplicati impediendo ecclesiae aedificio in-
pigras manus applicant : ignorantia, infidelitas , superstitio in 
percutienda Christi Ecclesia arctam ineunt societatem. Nec 
intus plena consolatio. Multi pastores queruntur de corru-
ptione populi ; nec sufíicere ordinaria media, ultro asserunt. 
Quis proinde in simili rerum situ dubitara velit : ministris 
Sanctuarii non communem gratiae quantitatem, et alacritatem 
fore necessariam ; quam ut consequantur, petere, quaerere 
illám convenit. 

4-o: Rationabile et catholicum es t , debitae a u c t o r i -
t a t i inniti. Ecclesiae Doctores, et Antistites unanimes sunt in 
commendandis sacris exercitiis. Nota est s. Augustini excla-
matio : „ 0 beata solitudo, o sola beatitudo !" Qui et sincere 
de se confitetur : „Hoc me delectat, et ab omnibus actionibus 
necessitatis, quantum relaxari possum, ad istam voluptatem 
fugio." Non aliter s. Hieronymus ad Heliodorum loquitur : „ 0 
solitudo, paradisus suscipiens in coelum ! 0 eremus familiarius 
Deo gaudens ! quid agis, frater in saeculo, qui maior es 
mundo ?" S. Martinus Turonensium praesul annue ad vicinum 
claustrum pro sacris exercitiis secesserat. Hoc ipsum tot lu-
mina Ecclesiae , uti s. Carolus Borromaeus , s. Franciscus Sa-
lesius, s. Vincentius a Paula, et facto, et scripto commenda-
runt. Pontifices Maximi sacrorum exercitiorum institutum in 
suis encyclicis impensius urserunt. Ad Clementem IX. J) et 
Pium IX. a ) summos Pontifices provocasse sufficiat. Ipse Sal-
vator 40 dierum ieiunio solitudinem iunxerat , in qua eum 
orasse et meditationi coelesti vacasse plane non est dubium-
Hinc et Apostoli virtutem supervenientis Spiritus Sancti in 
sacris exercitiis acceperant. Unde et Ecclesia constituit, ut 
omnes ad maiores Ordines promovendi, 10 dierum sacro exer-
citio vacent3). Quapropter non modo Ordines Religiosorum pro-

' ) In epist. ad episc. Italiae, 17X0. ita loquitur : „Per sacra exer-
citia, teste diurna experientia, quidquid sordium de mundano pulve-
re contractum est, commode detergitur , ecclesiasticus spiritus repara-
tur, mentis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur, recte 
sancteque vivendi norma vel instituitur , vel confirmatur." 

2) Ad episcopos Monarchiae Austriacae 1856. ita loquitur: ,,Quam 
veliementer ad ecclesiasticum spiritum tuendum , et fovendum , atque 
ad salutarem constantiam retinendam conférant spiritualia exercitia, 
innumeris idcirco per romanos Pontifices , Praedecessores nostros dita-
ta indulgentiis , quisque Vestrum optime noscit." Et continuât : ,,Ubi 
sacerdotes , quavis liuinanarum rerum cura abiecta, omnia sua facta, 
dicta , cogitata coram Deo quam diligentissime reputantes , et annos 
aeternos assidua meditatione habentes in mente, ac maxima bénéficia 
sibi a Deo collata recolentes, studeant contractas de mundano pulvere 
sordes abluere , et resuscitare gratiam , quae ipsis data est per imposi-
tionem manuum , et exspoliantes veterem liominem cum actibus suis 
novum induant, qui creatus est in iustitia , et sanctitate." 

3) Innocentius XI. per sacram Congregationem episcoporum et 

bantur in suis statutis, quae sacra exercitia quotannis reno-
vanda exigunt, sed et Clerus saecularis piam hanc praxim per 
omnes catholici orbis provincias continuo tenuit et tenet. Im-
pedimenta, quae per pseudo-rationalismum, et iosephinismum 
suscitata erant , vera philosophia, et christiana politia pridem 
iam concoxit. Ut adeo , magno cum profanae et sacrae reipu-
blicae ac infinito animarum commodo , eadem sacra exercitia 
in cultissimis Europae regnis ita usu invaluerint, ut statuta 
dioecesana existant, quae omni saltern biennio singulum sa-
ccrdotem ad sacram solitudinem inviant, et sacerdotum zelus 
exinde concludatur, prout quis huic postulate sacerdotalis in-
digentiae subvenit. 

II. Dum de sacrorum exercitiorum fructu quaeritur, 
quaestio haec duo momenta in se continet: An sacra exercitia 
per se considerata sint capacia ad fructus ferendos; i tem: 
Quales isti fructus in specie existant ? Utriusque quaestionis 
solutio, in specialibus casibus ab individuis pendet. Ubi enim 
voluntas et intellectus individui, prout in sacris exercitiis, 
cooperari debet, Deus non sine subiecto agit, et libertatis me-
rítő non privat. In solutione proinde utriusque quaestionis 
subintelligi debet, quod individuális dispositio obices non po-
nat. Posito enim eo , quod ab individuo sancta adferatur in-
tentio ; quod silentium sub sacris exercitiis opportune serve-
tur ; quod ordo diurnus exacte observetur ; quod adhibeatur 
séria facultatum animae applicatio ; quod diligens examen cor-
dis instituatur ; quod divinae gratiae solers fiat usus : nullum 
est dubium , quod sacra exercitia in se considerata : 

l-o quidem in genere optimos fructus proferre valeant. 
Hoc probat a) n a t u r a s o l i t u d i n i s , quae peculiarem 
habet in hominem influxum. Quae anima in tumultu rerum 
mundanarum nec advertit , ea in sacra solitudine clare perci-
pit. Cum tenebrae, vel nebulae horizontem tegunt , obiccto-
rum maximorum formas vix acutissimi oculi conspiciunt ; ast 
ubi aurora succedit, obiecta se conspicienda exhibent ; plena 
vero succedente luce, singulae partes obiectorum patent. Pa-
riter nubes dissipationum, saepe gravissimorum reatuum in-
tuitum arcent; loquente vero in solitudine Domino, etiam 
pulveres cognoscuntur, quibus cor infectum cernitur. Magnae 
memoriae viri in solitudine (saepe nec sacra, sed saltem na-
turali ,) agnoverant in se defectus, quos postmodum utili poe-
nitentia compensabant. Carceres ex hoc obtutu aliquando con-
versionum notabilium factae sunt cunae, in quibus praeter 
solitudinem, sacrorum exercitiorum vix alia nota adfuit : ubi 
tamen in s. exercitiis praeter solitudinem permultae aliae, non 
minus efficaces partes inveniuntur. Esse proinde exercitia in 
se efficax ad emendationem et perfectionem medium, probant 
etiam illorum b) p a r t e s c o n s t i t u t i v a e . Preces in com-
mun! institutae, potentius divinam gratiam attrahunt. Missae 
sacrificium, quod dietim pro exercitantium salute offertur, 
est utique foecundissima scaturigo gratiae. Breviárium msi-
mul persolutum copiosam promeretur coelestem gratiam. Me-
ditationes ad Deum et se cognoscendum, sunt efficacissimum 

regularium 9- Octob. 1682. mandavit, ut singuli, qui maiores Ordines 
suscepturi sunt, per decern continuos dies spiritualibus exercitiis va-
cent. Hoc confirmavit Clemens XL. anno 1710. Synodus Novariensis 
merito hortatur, ut qui Minoribus sunt ordinandi, id etiam agant sal-
tem per triduum. Conf. Scavini , Th. Mor. III. p. 360. 



— 1 1 5 i< 

medium. Examen conscientiae, sacra lectio, ordo, modestum 
silentium, sunt utique res optimae. Confessio sacramentalis, 
quae sacra exercitia coronat, utique multum boni in se conti-
net. Eucharistiae sacramentum, quo discessuri reficiuntur, 
utique ipsum Auctorem omnis gratiae continet. c) Si vero ha-
rum partium nexum, relationem, seu s y s t e m a exercitiorum 
s. Ignatii considerare placet, manifestum fît : exercitia iuxta 
normam s. Ignatii instituta non esse vulgarem quarumdam pie-
tatis praxium congeriem , sed esse scientificam , ac psycholo-
gicam, indoli facultatum humanarum et conversionis naturali 
cursui optime accommodatam et respondentem methodum. Con-
cilium ï r ident inum, dum de modo praeparationis, ad iustifi-
cationem in adultis necessariae loquitur , docet : per gratiam 
adiutum hominem debere libéré moveri in Deum ; debere in-
telligere, se esse peccatorem , tum iustitiae divinae considera-
tione debere timere, considerata vero misericordia Dei debere 
in spem erigi, tum confidere, Deum propter Christum pro-
prium fore ; dein Deum, ut omnis iustitiae fontem incipere 
diligere; tandem moveri adversus peccata per odium J). Ad 
hune processum mentis ac cordis humani consequendum ten-
dit et exercitiorum s. Ignatii methodus. Titulus meditationum 
semet consequenter excipientium : de fine hominis ; peccati 
gravitate; consideratione suae miseriae; inferno; iudicio; 
morte ; prodigo filio ; misericordia Dei ; amore Dei ; et reli-
qua, scopum laudatum harum meditationum luculenter exhi-
bet 2). Omnis perfectio vitae praesentis in eo reponitur, ut 
mundemur a vitiis, exuentes semper magis veterem hominem, 
et induamur arma lucis, imitantes Jesum , ac uniamur Deo ex 
toto corde, et omni affectu. Hoc triplex stadium viae purgati-
vae, illuminativae, et unitivae, obiecta meditationum, eorumque 
series miro modo perficiunt 3). Hinc et iustificatione indigis ad 
conversionem, et iustis ad perfectionem, vel ipsarum meditati-
onum nexus plurimum subvenit. Sed et ceterarum partium ea 
est connexio, ut miro modo omnia ad unum scopum confluant. 
Cum per meditationes parumper lassatur animus, quaedam 
facilis, sed pia , et ad rem pertinens lectio subvenit. Cum 
preces vocales divinam implorarunt gratiam , ad examen con-
scientiae facilius proceditur. Solita deprecatio Sanctissimi in 
reparanda sacrilegia, et movenda corda opportune agit. Ut 
adeo in huius systematis laudem biographus4) s. Ignatii 
merito dixerit : illud esse inter exhortationes singillativas , et 
systema exercitiorum s. Ignatii discriminis, quod intercedit 
inter aliquot singillativorum medicaminum notitiam, et totius 
artis medicae scientiam , ex cuius prineipiis pro individuorum 
necessitate, indole , diversarum infirmitatum natura in quan-
titate et proportione optima suggeruntur effîcacissima me-
dia. Huius theoretici asserti veritatem satis probat d) e x p e-
r i e n t i a . Haec sane pulcherrima maximi nominis virorum 

*) Sess. VI. De iustific. cap. VI. de modo praeparationis. 
2) In primae hebdomadae meditationibus procuratur horror pec-

cati per meditandi materias de fine, peccato, novissimis. Proceditur, 
passim in parabola de filio prodigo ad considerandam Dei misericor-
diam. Proponuntur divinae charitatis in incarnatione et vita Jesu 
Christi documenta luculentissima, quae in altera hebdomada ad imitan-
dum Jesum alliciunt. Quod tertiae hebdomadae series de passione Do-
mini uberius efficit. Amor Dei in quarta hebdomada ad mutuam chari-
tatem allicit. 

3) Conf. Exercitia Spir. Romae , 1854. editio quinta. 
4) Bouliours; prodiit in germanico, Viennae, 1835. 

exempla exhibet, quorum peravoia, seu mentis conversio, 
ex superatis sacris exercitiis coepit. Augustinus Theiner se-
ipsum in exemplum statuit 1). P. Tobias Lohner vero com-
plura exempla adducit 2). Aut quaeso, ubi facilius in Clero in-
difFerentismus grassari incipit, nisi ubi neglectis sacris exer-
citiis, vocationis conscientia incipit minui ? Qui Ordines reli-
giosi magis spiritum suorum sanctorum fundatorum conserva-
verant , nisi qui eorumdem praxim in annue servandis sacris 
exercitiis iugiter secuti sunt ? Qui viri stupenda pro Ecclesia 
Christi praestabant sacrificia, nisi qui ut Carolus Borromaeus, 
Salesius, Vincentius a Paula , Alphonsus et alii, exercitia 
sacra ore, calamo, exemploque commendaverant ? Necmirum, 
nam e) exercitia sacra ipse Dominus Deus commendat, cuius 
spiritu regitur Ecclesia. Certum est , exordia plani exerciti-
orum a s. Ignatio redacti in illám vitae huius sancti cadere 
epocham, cum nec cor , nec ingenium ita cultum habuit, ut 
prorsus ordinario modo huius libelli confectio explicari valeat. 
Certum est, haec sacra exercitia non simplicem, sed positivam 
habere approbationem Ecclesiae. Magni nominis Paulus III . 
in Bulla ,Pastoralis officii', de ultimo Julii 1548., ita inter ce-
tera loquitur : „Nos igitur, qui documenta, et exercitia huius-
modi (nempe s. Ignatii) examinari fecimus, et q u a e . . . p i e t a-
t e a c s a n c t i t a t e p l e n a , ad aedificationem et spiritu-
álém profectum fidelium valde utilia, et salubria esse et fore 
comperimus . . . documenta et exercitia praedicta, ac o m n i a , 
e t s i n g u l a i n e i s c o n t e n t a , tenore praesentium, ex 
certa scientia nostra , approbamus, collaudamus, ac communi-
mus ; hortantes plurimum in Domino, omnes et singulos, Chri-
sti fideles, ubilibet constitutes, ut tam piis documentis et 
exercitiis u t i , et illis instrui devote velint" 3). Alexander VII. 
vero omnibus clericis , et laicis , qui similibus sacris exercitiis 
per octiduum vacant , plenarias indulgentias concessit 4). 

2-0 : Si ad earn partem quaestionis transire placeat, qua 
fructus s. exercitiorum in specie enarrandi forent, confitendum 
venit : Spiritus sancti gratiam haud posse ad puncta redigi. 
Spirat enim, ubi et quomodo vult. Si adsit cordis liberalitas 
in persolvendis s. exercitiorum functionibus, gratia liberaliter 
manat. Tum pro ratione indigentiarum varia dona obveniunt. 
Si tamen spectetur experientia, passim sequentes fructus 
proveniunt : 

a) R e a c c e n d i t u r v o c a t i o n i s s a c e r d o t a l i s 
c o n s c i e n t i a . Prima enim, quae se meditanti sacerdoti in 
s. exercitiis offert, ista est quaestio : „ad quid venisti, ad quid 
vocatus es ?" quae s. Bernardo tam multum profuit. Meditanti 
sacerdoti (praesertim cum s. exercitia asservantur in ipso Se-
minario,) facile in mentem redeunt anni, quos ut alumnus San-
ctuarii in comparandis pro statu suo necessariis scientiis et 
virtutibus egit; sicque redit eius finis memoria, ob quem San-
ctuarii atrium ingressus est. Dies sacrorum ordinum. . . . tot 
bénéficia D e i . . . . nuncupata sanctiora vota . . . . piae resolutio-
n s . . . . desideria muneris sacerdotalia consequendi velut in 
quadam tabula se mentis oculis exhibent. Praelatus in medio 

>) Geschichte der geistlichen Bildungs-Anstalten. Mainz, 1835. 
in prologo , p. XXXVI. 

2) In opere, ,Institutiones Theologiae mysticae.' 
3) Conf. Operis, ,Exercitia Sp. procurante R. P. Roothaan', in 

edit, quinta Romae , 1854. proemium , p. XIV. 
*) In Brevi apostol, de 12. Oct. 1657. 



suorum sacerdotum in s. exercitiis est ad conscientiam vocatio-
n s eloquentissima adhortatio. Quid quaeso generoso militi ver-
satur in mente, cum sub manuductione sui ducis in futuri 
belli praeludium in campum pro tentandis armis producitur : 
nonne in his praeliminaribus velitationibus, nobilem animum 
pugnae concipit, ut fuso , si oportuerit, pro patria sangvine 
gloriosae victoriae palmam sibi rapiat ! Quid quaeso generoso 
sacerdoti sentiendum es t , cum in corona fratrum ad portas 
Sanctuarii secum una excubantium, stipatum ac erectum sui 
Praesulis praesentia semet conspicit ! Nonne meditari debet 
proelia Domini, quae iam sanctiore resolution e se praeliaturum 
spondeat. Nec ab uno cordato sacerdote venit post sacra 
exercitia confessio ; qua dixerit , se ad pleniorem vocationis 
suae conscientiam e s. exercitiis non pertigisse. 

b) P e r a g i t u r b o n a c o n f e s s i o . Cor per examen 
conscientiae, exemplum aliorum, pias meditationes, lumen 
divinae gratiae est optime dispositum. Dantur confessarii 
omni respectu aestimabiles ; datur eorum selectus ; extraor-
dinaria devotio singularem compunctionem fert. Sicque et-
iamsi s. exercitiorum nulla alia foret utilitas, quam quod sin-
gula tali vice opportuno modo expientur conscientiae ; quam 
quod fors tantum unicus ex exercitantibus quamdam pravam 
consvetudinem serio abrumpat ; quam quod nefors unicus ad-
missa sacrilegia reparet ; quam quod unicus ad conscientiosam 
breviarii persolutionem, cuius obvius neglectus tot sacrilegi-
orum foecunda mater est '), potentius seipsum determinet ; 
quam quod unicus ad sua pastoralia officia exacte implenda 
seipsum generöse resolveret : superabundans foret ex s. exer-
citiis resultans gratia ; nam svavi laborum piorum compendio 
animarum sacerdotalium aeterna promovetur, non dicam pro-
curator salus. 

c) P r o p o s i t i s b o n i s r e p e t e n d i s o p t i m i 
e t i a m i n d i g e n t . Status sui officiis exactius pensandis 
sancti quoque semet diligenter impenderant. Idipsum fit in s. 
exercitiis. Concipiuntur optima proposita pro pastoralibus of-
ficiis sanctius implendis. Iustus iustificatur, sanctus sanctifi-
catur. Ex talibus vero sacerdotalibus propositis quanta in 
utramque rempublicam bona proveniant, natura rei loquitur. 
Si enim pastores solerter vigilias agant ; si suum gregem im-
pigre doceant ; si fructu suorum laborum etiam assidue bre-
viárium orent; si tribunali sacro pro merito huius muneris 
assideant ; si ad gloriam Dei et aedificationem fidelium sacrum 
Missae sacrificium offerant : divina ira multum placabitur ; non 
una anima salvabitur ; faciès terrae renovabitur. Haec vero 
sancta vota concipiendi, s. exercitia sunt optima occasio. Et 
exinde s exercitia sunt totius populi optima regeneratio. 

d) C o g n i t i o p r o p r i i c o r d i s , auro gemmisque 
pretiosior scientia ex s. exercitiis permultum incrementi capit. 
Quandoque per annos latet defectus cuiusdam radicalis cogni-
tio , et cum in solitudine fiducialius Dominus loquitur, pandit 
vulneris ostium. Tunc mündus , cuius influxus prudentiorum 
quoque corrumpit iudicia, dissipit. Tune bonorum huius tem-
poris relativum pretium luculentius patet. Tune vanas illas 

*) Conf. Scavini, Gury, Neuraquet, s. Alphonsus de breviario. 

excusationes, quibus a sacerrimorum officiorum implemento 
nos dispensatos liquido confidimus, in sua speciosa falsitate 
cernimus. Scientiae, ac copiosae gratiae, quam Deus sacerdo-
tibus donat, respondens rationis reddendae onus clarius se 
exhibet. Nec diffitendum, quod 

e) E x e m p l i b o n i v i s e s . exercitiis in fideles quo-
que transeat. Quo noster sacerdos abiit? quaerit fidelium 
unus : et alter de s. exercitiis loquitur. Ipsi fideles perspiciunt 
curam suae salutis esse rem seriain, nec sacerdoti prodesse 
dignitatem sui officii, nisi vitám conformem duxerit. Atque 
etiamsi in obduratos simile exemplum parum influât, manet 
tamen copiosior, pro conversione peccatorum gratia, quam 
sacerdotis, renovato spiritu Dominum deprecantis piae preces 
eflagitant. — Certum est , eo plus gratiae in fideles derivari, 
quo sacerdotes, utpote gratiarum canales ad eas derivandas 
se melius perficiunt. Hinc in s. exercitiis vera Cleri, populique 
reformatio. Sane laeta foret omnium rerum in melius conver-
sio, si singulus de suis officiis, et propria anima sollicitus, 
primam manum suo cordi reformando admoveret. Ecclesia sat 
clare mentem suam circa praesens obiectum exprimit, dum ie-
iunium quadragesimale, velut populäre s. exercitium insti-
t ué ; dum per missiones sacras, velut totidem s. exercitia omnes 
fideles ad conversionem vocat. In veteri foedere singulo anno 
summus sacerdos cum sacerdotibus, festo expiationis se, suos-
que subalternos sacerdotes stricto ieiunio, sacrificio, et singu-
laribus ritibus a praevaricationibus purgare debuit. Sangvis 
spargebatur super propitiatorium, et illiniebatur altare thy-
miamatis , ut tollantur irreverentiae, quae per ipsos in sacri-
ficiis fuerant admissae. Quanto sanctiora sacerdotum novi foe-
deris munia, eo dignior, et rationabilior purgationis cura. 
Milites singulo anno velitationes instituunt. Domus cubicula 
omni anno purgantur. Horologium non modo dietim ponderi-
bus, sed et totali integritati per annum redditur. Officio eorum, 
qui vectigalia colligunt, vix semestre lapsum es t , assidue in-
spicitur. Natura se singulo vere renovare cernitur. Providus 
paterfamilias in oeconomia temporali de anno in annum ali-
quid incrementi capit. Fluvii glacie hyemali obducti, resolutis 
aquis novitus ad ferendas naves , movendasque molas deser-
viunt. Scholarium annuum profectum, examen iteratum ten-
tat , rénovât, confortât, acuit. Solus sacerdos arescat, et tam 
salutare s. exercitiorum medium in suum usum conferre negli-
ga t? Naturae humanae imperfecta indoles; multa, sancta, spi-
ritualia sacerdotis officia ; praesentis temporis calamitas ; prae-
sulum sententia, clamant s. exercitia esse summopere neces-
saria. In eorum sancta solitudine, inter preces et cordis la-
crimas ; in novissimorum memoria, ut experientia docet ; sub 
divinae benedictionis clypeo : reaccenditur sacerdotalis voca-
tionis conscientia ; acquiritur cordis mundities ; imo et sancti-
ficatio ; in sanctis propositis procuratur firmitas ; sequitur 
maior sui cognitio ; datur et fidelibus exemplum optimum. — 
„Venite seorsum in desertum locum, et requiescite pusillum." 
(Marc. 6 , 31.) „Ecce ducam earn in solitudinem, et loquar 
ad cor eius." (Oseae 2, 14.) „Ecce elongavi fugiens, et mansi 
in solitudine. Quis dabit mihi pennas sicut columbae, et vo-
labo , et requiescam ? ' (Ps. 54 , 7. 8.) A. M. D. Gr. 

^ S * A jövő szám, a közbeeső sz. ünnep miatt, szinte másfél ivén, augustus 24-én fog megjelenni. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Káro ly . 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Vegyes-házasságokra vonatkozó legújabb 
fontos kérdések. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, 
Porosz-, Francziaország-, Schweiz- és Amerikából. 

Vegyes- l iázasságokra vonatkozó legújabb 
fontos kérdések. 

Több egyházmegyében történt már, hogy né-
melly hithideg katholikus, vagy katholika, arájok-
tól minden születendő gyermekeiknek kath. religio-
bani neveltetését téritvény által igérő nem-katholikus 
vőlegények, miután magukat a kath. templomban 
kihirdettették, és ezen kihirdetésekről a kath. plébá-
nostól bizonyítványt kaptak, mellőzve a kath. plébá-
nost, vegyes-házassági frigyöket nem-katholikus lel-
kész előtt kötötték. Kérdés, még pedig horderejére 
nézve igen fontos kérdés : I.) Valljon az igy keletke-
zett vegyes-házasságok Magyarhonban egyházilag 
érvényesek-e? II.) Polgárilag törvényszerüek-e? III.) 
Valljon a kath. plébános adhat-e, tartozik-e adni 
nem-katholikus lelkész előtti megköthetésökre, kihir-
detésökrőli bizonyitványt ? IY.) Büntessék-e egyhá-
zilag a püspökök azon férfiakat, a kik illy házassá-
got kötni vakmerőek ? Es V.) mint lehetne az illy há-
zasságokat érvényesíteni ? — Nézetem szerint az igy 
kötött vegyes-házasságok : 

I.) E g y h á z i l a g é r v é n y t e l e n e k . Mert ta-
gadhatlan, hogy a hol a trienti egyházi közgyűlés 
XXIV-ik ülésének 1-ső fejezete de Ref. Matr., akár ün-
nepélyesen, akár hallgatag, folytonos gyakorlat ál-
tal, kihirdettetett, ott, valamint a tisztán katholikus, 
ugy a vegyes-házasságok is a szerint, tudnillik kath. 
plébános, és két vagy három tanú előtt kötendők: 
különben érvénytelenek '). Már pedig Magyarhon-

*) Ezen elv nincs ugyan a trienti gyűlésnek idézett 
fejezetében világosan kimondva; mert akkor nem levén példa, 
hogy vegyes-házasságok a kath. és nem-katholikusok közötti 
idegenség miatt köttettek volna, kimondására nem volt szük-
ség : de tettleg ragaszkodnak hozzá a pápák és a trienti gyű-
lés értelmezésére rendelt romai Congregatio. Mert valahány-
szor kéretnek, hogy valamelly országban a nem-katholikus 
lelkész előtt kötött, vagy kötendő vegyes-házasságokat érvé-

ban, noha a tudósok vitatkoznak : valljon a trienti 
gyűlés kihirdettetett-e ünnepélyesen? tagadhatatlan, 
hogy hallgatag be van fogadva, s kihirdetve minden 
plébánián: mert minden Rituale, mellyet a plébáno-
sok szent működéseik alkalmával használnak, ,de Sa-
cramento Matrimonii' czim alatt a trienti nevezett 
fejezetre világosan hivatkozik; Magyarhonban min-
dig, valamint a tiszta, ügy a vegyes-házasságok is, 
kath. plébános és tanuk előtt köttettek. Ugy köten-

nyeseknek nyilatkoztassák ki, legelőször is vizsgálni szokták : 
volt-e ott a nevezett gyűlésnek emiitett fejezete némileg ki-
hirdetve, vagy életbe léptetve? s ha volt, és mégis enged-
ményt adnak, a brevében azt i r ják : ,quamquam mixtum tale 
matrimonium T r i d e n t i n i f o r m a n o n s e r v a t a con-
trahatur , tamen validum habeatur.' Ezen elvet tartották a 
magyarországi püspökök is mindig ; a mint ez kétségbevon-
hatlanui bebizonyitható ő cs. kir. Apóst. Felségéhez 1840-ik 
évi ír. jus havában küldött feliratukból : „Concilium Trid. 
XXIV. 1. de ref. matr. sub nullitate matrimonii praescribit, 
ut matrimonia coram proprio Parocho et duobus testibus 
ineantur. Haec Concilii Trid. dispositio sic s e m p e r apud 
nos fuit accepta, ut in m i x t i s matrimoniis proprius parochus 
censeretur Parochus c a t h o l i e u s , adeo, ut si coram mini-
stre protestantico iniri matrimonium mixtum contigisset, il-
lud clandestineitatis vitio laborare, et n u l l u m , censeretur. 
Haec porro Concilii Trid. dispositio in causa fuisse videtur, 
quod in articulo religionario 26.1791. per expressum sancitum 
fueri t : mixta matr. semper coram Parocho catholico (et du-
obus vel tribus testibus) ineunda esse. Hinc etiam repeteu-
dum, quod, si persona catholica, vel quae pro catholica ex 
lege censeri debebat, per ministrum protestanticum fuit cum 
evangelico copulata, r e c o p u l a t i o , aut potius valida et 
legális coram parocho catholico praesuscipienda matrimonii 
celebratio altissimis ordinibus disponeretur. Scimus recenti-
oribus temporibus relate ad singillativas ditiones per Suam 
Sanctitatem Summum Pontificem ob subversantia illic pecu-
liaria rerum adiuucta remissum liac in parte nonnihil fuisse a 
rigore dispositionis Concilii Trid. relate ad matrimonia mixta, 
declaratumque : mixta matr. etiam coram ministro protest, 
inita pro validis et ratis reputanda esse. Sed haec , ut innu-
imus, ad certas ditiones in speciiico pert inent, nec ullatenus 
cynosuram generalem constituunt, ut adeo manentibus apud 
nos praesentibus adiunctis, Nos matrimonia, quae secundum 
praesens legis proiectum (dd. 7. Maii 1840., ut matr. m. inituri 
semper a ministro religionis sponsi copulentur,) pro civiliter 
tantum , non etiam ecclesiastice validis possemus agnoscere." 
Roskoványi de Mixtis matr. II. 710. 
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dők tehát ezek most is : különbeni é r v é n y t e l e n -
s é g ö k terhe alatt ; kivévén azon esetet, mellyről a 
pápai breve és utasítás (dd. 30. April. 1841.) szól: 
midőn tudnillik a katholikus vőlegény teljességgel 
nem akar ráállni, hogy születendő figyermekei is kath. 
religioban neveltessenek, és meg nem elégedvén a 
kath. plébános szenvedőleges jelenlétével, házassá-
gának megkötése végett saját nem-katholikus lelké-
széhez elmegyen. Hogy az említett pápai breve, és 
Lambruschini bibornok által aláirt utasításban, csak 
azon egy esetről, csak ezen egy neméről a vegyes-
házasságoknak vagyon szó, kitetszik : a) Az összes 
magyarhoni püspököknek, még ezen breve e l ő t t a 
plébánosokhoz intézett utasításukból, mellyben az 
1790-ik évi 26-ik törvényczikk 15-ik §-ra hivatkoz-
nak: „neque enim articulus hic hoc in puncto aliud 
praecipit, quam ut matrimonia mixta s e m p e r co-
ram P a r o c h i s c a t h o l i c i s ineantur" *); a melly-
ben csak de a l t e r i u s r e l i g i o n i s v i r o és s p o n -
sa c a t h o l i c a 2 ) vagyon szó ; arról pedig : mit csinál-
janak a plébánosok, ha katholikus férfi akarna nem-
katholikus lelkész előtt vegyes-házasságot kötni, mi-
vel erre szükség nem volt, nincs emlités. — b) Ugyan-
azon magyarországi püspököknek, és küldöttjöknek, 
az akkori csanádi, még most is élő püspöknek, a 
szentséges romai pápához felterjesztett kérelmökből. 
A püspökök tudnillik a vegyes-házasságoknáli áldás 
megtagadása miatt felzaklatott kedélyeket lecsilla-
pitandók, hármat kértek a pápától : hogy a plébáno-
sok a vegyes-házasságoknál, ha az anyaszentegyház 
által kivánt biztosítékok nyújtatnak, jelen lehesse-
nek, és azokat megáldhassák; hogy az említett biz-
tosítékok hiányában is a plébánosok a vegyes-házas-
ságokat a templomban kihirdethessék, és megköté-
sükön szenvedőleg jelen lehessenek ; és hogy (azon 
esetre, ha már akkor az országgyűlésen, mind a két 
táblán keresztül ment törvényjavaslat 3) : hogy ezen-
túl a vegyes-házasságok mindig a v ő l e g é n y lel-
k é s z e előtt köttessenek, csakugyan törvénynyé 
válnék,) ha a nem-katholikus vőlegény az anyaszent-
egyház által kivánt biztosítékokat megadni nem 
akarná, és a jegyesek a katholikus plébános szen-
vedőleges jelenlétével be nem elégedve, nem-katho-
likus lelkészhez mennének, házasságuk, noha a trienti 
gyűlés alakja ellen köttetnék, mégis egyházilag ér-
vényesnek tekintessék 4). A pápa, a canonok, és a 
trienti gyűlés őre, ezen három kérelmen felül bizonyo-

' ) U. ott. II. 723. — 2) U. ott. II. 726. 728. — 3) L. 1. 
jegyzet és Roskov. II. 696. — Lásd a levelet u. ott. II. 
804., és a csanádi püspök Memoriale-it u. ott. III-ik kötetben. 

san a trienti határozatok ellen mit sem engedett. Neve-
zetesen hogy azt nem engedte: miszerint ha k a t h o 1 i-
k u s v ő l e g é n y nem-katholikus arájával nem-katho-
likus lelkésznél fogja kötni házasságát, az érvényes 
legyen, onnan tűnik ki világosan, mivel a magyar-
honi püspökök levelükben dd. 10. Jun. 1840. az 1790-
diki 26. törvéuyczikket háromszor is idézik : „vigo-
re legis.... matrimonia mixta s e m p e r coram Paro-
cho catholico iniri debent," „uteadem coram Parocho 
s p o n s a e c a t h o l i c o ineantur, districtim exigit 
(lex)", „matrimonia mixta coram S a c e r d o t e ca-
tholico casu in omni iniri indiscriminatim deposcit 
(lex)", és kérik ő szentségét, hogy: „taliterque cle-
menter providere dignetur, ut et canonum sancitis, 
quantum temporum adversitas admittit, fiat satis, 
et vigens adhucdum lex patria: mixta matrimonia 
semper coram P a r o c h o c a t h o l i c o iniri praeci-
piens, i n o f f e n s e s e r v e t u r . " Nem lehet feltenni, 
hogy a pápa ezen kérelem e l l e n valamit határo-
zott. Miután azonban azon levélben az is felterjesz-
tetett neki, hogy az emiitett törvényjavaslat, misze-
rint ezentúl a vegyes-házasságok a v ő l e g é n y lel-
késze előtt lennének kötendők, már ő Felségéhez, a 
fejedelemhez is felterjesztetett, megengedte, hogy az 
igy létrejövendett vegyes-házasságok is érvényesek 
legyenek. (De, hogy a nem-katholika m e n y a s z-
s z o n y n a k nem-katholikus lelkésze előtt kötendő 
vegyes-házasságok érvényesekül tekintessenek, az a 
pápától nem kéretett, tehát nem is engedtetett meg.) 
— c) Az emiitett pápai utasítás szövegéből a „Permo-
tus praeterea Sanctissimus Dominus Noster iis, quae in 
praenunciatis litteris per Hungáriáé Antistites adde-
bantur"(a nevezett törvényjavaslatról)... „habita prae-
sertim ratione nuptiarum, quas ob denegatam etiam 
e x d e f e c t u c a u t i o n u m catholici Parochi bene-
dictionem coram acatholico ministro iniri contingat, 
alia nonnulla decrevit indulgenda seu toleranda", 
úgymint : hogy szabad legyen illy házasságokat 
is, a mellyeknél illy biztosítékok nincsenek, a ka-
tholikus templomban kihirdetni, és erről bizonyit-
ványtadni; és tovább: „quod autem attinet ad con-
n u b i o r u m i s t o r u m (tudnillik mint feljebb mon-
datott, quae ex defectu cautionum ineuntur,) coram 
acatholico ministro, seu non servata Conc. Tridentini 
forma celebrationem,... erunt ab Eppis dissimulanda, 
et quamvis illicita, pro validis habenda." — d) A bre-
ve és az utasítás alkalmából és czéljából. Ezek akkor 
írattak, midőn Magyarhonban a püspökök némelly 
vegyes-házasságokat azért nem akartak megáldani, 
mivel a n e m - k a t h o l i k u s v ő l e g é n y reversá-
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list nem adott, s midőn e miatt a püspökök és plé-
bánosok üldözésnek voltak kitéve ; és azért hozattak, 
hogy a k a t h o l i k a n ő k ö n segítsenek, nehogy 
ezek, ha vegyes-házasságuk a kath. plébánosnak an-
nál jelen nem lehetése miatt érvénytelen lenne, a 
kath. religiotól inkább, mint nem-katholikus vőle-
gényöktől elpártoljanak 1) ; koránt sem pedig azért, 
hogy k a t h o l i k u s f é r f i a k n a k is szabadossá-
got adjanak, vegyes-házasságaikat nem-katholikus 
lelkésznél köthetni. — e) A magyarhoni püspököknek 
ezen breve és utasítás u t á n a plébánosokhoz irt kör-
leveleiből, p. o. a prímáséból dd. 18. Nov. 1841. 2), 
a hol szó sincsen a katholikus férfi által kötendő ve-
gyes-házasságról , mert ennek megáldatását a püs-
pökök nem ellenezték, sőt a pápától kérték; hanem 
csak az iránt adatik utasítás, hogy ha n e m - k a -
t h o l i k u s f é r f i katholika nővel lép házasságra,és 
téritvényt nem ad, a katholikus pap csak szenvedő-
legesen legyen jelen ; és tovább mondatik : „quia 
vero contingere posset, ut non praestitis o p p o r -
t u n i s c a u t i o n i b u s desponsi mixtae religionis 
ob denegatos ex parte catholici Parochi sacros ritus 
Evangelicum Ministrum scopo ineundi coram illo 
matrimonii accédant eos Dominationes vestrae a 
tali scandalo, et etiam patriae legis, sive art. 26.179%. 
transgressione, absterreant" 3). — f) A magyar-
honi összes püspököknek ő es. k. Apóst. Felségéhez 
és a szentséges romai pápához intézett felterjeszté-
seiből. A püspökök, kikről csak lehet és kell fölten-

] ) „Alioquin. . . . substrata fuit Suae Maiestati lex id 
pro futuro disponens, ut mixta matrimonia coram curato spon-
si ineantur, quae quidem lex sanetionem regiam eousque sor-
tita non es t , quod religiosissimus Princeps non optare non 
potuerit , ut per praeviam Apost. Sedis declarationem infeli-
cium, quae sic nupturaesunt, c a t h o l i c a r u m m u l i e r u m 
conscientiis consulatur." Memoriale 3. Eppi Csanad., ap. 
Roskov. III. 466. — „In hac difficili conditione positi, eoque 
insuper spectantes, ut imminentia cath. religioni graviora 
incommoda prudenter averterent , subditumque sibi Clerum 
adversariorum iurgiis ac vexationibus eriperent, nec non iis 
potissimum ex l e v i o r i s e x u prospicerent, quae ob n e-
g a t a m omnino illicitis suis nuptiis cath. Sacerdotis praesen-
tiam a fide facile essent defecturae, etc." mondja az Instru-
ctio a magyarhoni püspökökről. — 2) L. Roskov. II. 826. — 
3) Akkor t. i. az Hí^ / j -k i 26. t.-czikk még teljes épség-
ben állott. Hogy a pápai breve megérkezése után is , csak 
p e r s o l a m t a n t u m l e g i s a. 179% t r a n s g r e s s i -
o n e m lehetett nem-katholikus lelkész előtt kötni vegyes-házas-
ságot, irja a magyar kir. udv. főkanczellár azon levélben, mely-
lyel 1841-ik évi oct. 12-én a magyarországi prímásnak a romai 
brevét és utasitást elküldte. L. Roskov. III. 516. 

ni, hogy a breve és utasítás értelmét, mivel azok 
kérelmökre, és pedig csak néhány év előtt, adattak 
ki , tudták, ő Felségéhez a budai conferentiából, 
1852-ik évi jun. 7-én ezt irták : „Imo nec in eo de-
sunt exempla, ut s p o n s u s quoque c a t h o l i c u s 
in gratiam sponsae acatholicae, non obstante etiam 
eo, quod ad exigentiam art. 26. (119%,) omnes pro-
les in cath. religione educandae veniant, ministrum 
protestanticum fine copulationis adeat ; ministri aca-
tholicivero, legem aequalitatis de anno 1848 in suum 
sensum detorquendo, mixto matrimonio, etiam dum 
s p o n s u s c a t h o l i c u s est, in o b v e r s u m l e g i s 
assistere haud vereantur.. . Sed de mente etiam 
Summi Pontificis Grregorii 16. brevi apostolico ad 
Eppos Hungáriáé cum Instructione dd. 30. April. 1841. 
expressa, acatholici ministri tantum in e x t r e m o 
n e c e s s i t a t i s c a s u v a l i d e mixtis connubiis as-
sistant , qui solum tum adesse supponi potest, dum 
sponsus acatholicus sufficientem de catholica omnium 
utriusque sexus prolium educatione c a u t i o n e m 
p r a e s t a r e r e n u i t , sponsa vero catholica paro-
chi sui passiva assistentia non contentatur; tunc au-
tem nulla plane subversatur necessitas, dum spon-
sus est catholicus, cum tunc ex lege omnes proles 
catholice veniant educandae, et Parochus catholicus 
ritu praescripto assistit matrimonio quare Maie-
statem Vestram Sacratissimam demisissime obsecra-
mus, ut interea etiam, donee S. Sedes Apostolica de 
subversantibus fidei periculis melius informata sua 
quoque ex parte congruam malo adtulerit medelam, 
articulum 26.1791., cum quoad mixta connubia,tum 
etiam relate ad oriundas ex Ulis proles, clementis-
sime pristino vigori restituere, atque ministris aca-
tholicis n i s i i l l i s m i x t i s m a t r i m o n i i s as-
sistendi facultatem tribuere, in quibus sponsus pro-
testáns non admittit omnium prolium cathol. educa-
tionem, sponsa autem catholica passiva sui Parochi 
assistentia non contentatur, sequaciter omnia ma-
trimonia per viros c a t h o l i c o s coram ministris 
protestanticis i l l é g a l i t é r e t i n c o m p e t e n t e r 
i n i t a pro (civiliter) n u 11 i s et i r r i t i s declarare, 
pro futuro vero eosdem ministros a similibus illega-
libus attentatis districtim inhibere dignetur" 1). Ö 
szentségét a pápát pedig a püspökök a bécsi, 1856-
ban tartott értekezletből kérték: hogy , mivel né-
mellyek a pápai 1841-ki brevét és utasitást oda ma-
gyarázzák, mintha annak erejénél fogva bármelly 
vegyes-házasság a nem-katholikus lelkész előtt len-

] ) U. ott. 529. 
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ne érvényesen köthető, ő szentsége 1841-ben adott 
engedményét vagy venné vissza, vagy legalább vi-
lágosan jelentené k i , hogy azon breve és utasitás 
nem terjed azon esetre, midőn a vőlegény katholi-
kus , vagy a kath. érdekek biztositvák. 

A kik a kérdéses vegyes-házasságok érvényes-
ségét vitatják, ezeket szokták ellenvetni : a) XIV-ik 
Benedek pápa de Syn. dioec. 6. 6. 12. ir ja, hogymi-
dőn a trienti gyűlést értelmező bibornokok gyüle-
kezetében arról vitatkoztak: valljon a Belgium- és 
Hollandban kötött s kötendő vegyes-házasságok ér-
vényesek-e? „concordibus suffragiis in eam senten-
tiam itum est, quod sicuti valida declarata fuerant 
ea matrimonia, quae in praedictis foederati Belgii 
provinciis inter duos contrahentes haereticos, sine 
parochi praesentia, inita essent; ita valida dici de-
b e r e n t illa, ' quae in iisdem locis inter duas partes, 
alteram catholicam et alteram haereticam, eodem 
modo contracta forent: quoniam cum coniugum al-
ter , tum ratione loci, in quo habitat, tum ratione 
societatis, in qua vivi t , exemptus sit a Tridentinae 
Synodi lege, exemptio, qua ipse fruitur, alteri parti 
communicata remanet, propter individuitatem con-
tractus , vi cuius exemptio, quae uni ex partibus 
competit, ad alteram, secundum etiam civiles leges 
extenditur, eidemque communicatur." Tehát, mond-
ják , ezen gyülekezet azt állitotta föl elvül: hogy a 
hol tisztán nem-katholikus házasság sine forma triden-
tina megkötve lévén érvényes, ott a vegyes is az ; 
és miután ezen elv nem külső, nem helybeli és ideig-
lenes, hanem benső és átalános alapon nyugszik, az 
abból vont következményeknek is, nem csak Hol-
landra, hanem más országokra, következőleg Ma-
gyarhonra is, ugyanazoknak kell lenni, b) Minden 
házasságot érvényesnek kell tartani mindaddig, mig 
érvénytelensége nyil t , világos canon, vagy decisio 
által meg nem mutattatik. c) A püspökök 18-56-ban 
fölírtak illy házasságok felől a pápához, s eddig vá-
lasz nem érkezett, jeléül annak, hogy a pápa azo-
kat érvényesekül elismeri, d) Mivel a breve és a 
hozzá csatolt utasitás kissé homályos, lehet azt a 
kérdéses vegyes-házasságok javára értelmezni, e) 
Illy házasságok megköthetését már a szokás is 
megerősítette, f) A mi véleményünknek igen sú-
lyosak következményei, mert szerinte: a nem-ka-
tholika nő csak mint ágyas lenne tekintendő, a ka-
tholikus férfi a gyónásban fel nem oldoztathatnék, 
a többi szentségekben nem részesittethetnék, gyer-
mekei törvénytelenek lennének stb. g) Sokan az illy 
házasságokat is érvényeseknek tartják. 

Feleletünk az a)-ra : Ugy okoskodtak Holland- és 
Belgiumra nézve(spectato l o c o , et legibus c i v i l i -
b u s) ; de hogy ezen okoskodásukat átalános elvül ál-
lították volna fel, sehol sem olvassuk; mi több, ezen 
okoskodási elv még csak a M a t r i m o n i a kezdetű de-
claratióban, melly XIV. Benedek pápa nevében 1741-ik 
évi nov. 4-én kiadatott Holland- s Belgiumra nézve, 
sem foglaltatik. Ha az emiitett elvet akár a pápa, akár 
a bibornokok gyülekezete, átalánosnak, bensőnek tar-
totta volna, ugy soha sem kellendett a többi orszá-
gokra, midőn ezeknek vegyes-házasságaikról volt 
szó, fáradalmas értekezleteket tartani, hanem csak 
egyszerűen azt irai : hogy ott is, valamint Holland-
ban, mivel a tiszta nem-katholikus házasságok érvé-
nyesek, tehát a vegyesek is, noha nem a trienti forma 
szerint köttetnek ; de nem ugy cselekedett a romai 
Curia, a vegyes-házasságok ügyét majdnem minden 
országban máskép rendezte, s érvényöket hol egy, 
hol más körülménytől függővé tette. Magyarhonhan 
a rosnyói püspök 1779-ikévi febr. 20-án kérdést tett: 
„quid statuendum de illis matrimoniis, quae... non ob-
servata lege tridentina coram ministro acatholico 
ubi alterutra contrahentium pars catholica est, contra -
huntur? An provisio Benedicti XIV. super huiusmodi 
matr. ad Belgium, atque alias provincias data, sit 
ad matrimonia quoque praedicto inodo inita et inean-
da per Hungáriám extendenda?" A bibornokok tri-
enti gyűl. congr. azt felelte 1780-iki aug. 20-án: 
„Noverisigitur non unam eandemque utrorumque (t. 
i. Hollandiae és Hungáriáé) habendam esse ratio-
nem, . . . et quamvis matr. mixta (in Hungaria) co-
ram P a r o c h o c a t h o l i c o absque ullo dirimente 
impedimento celebrata valida dignoscantur etc." 
Hollandnak tudnillik és Magyarhonnak körülményei 
egészen mások voltak 1741-ben, és most is mások; 
ott protestáns volt a fejedelem, itt soha (a hol pedig 
a fejedelem katholikus, ott a vegyes-házasságokra 
nézve is a kérdések iuxta canonica iuris communis 
principia, probatasque in similibus casibus alias édi-
tas a SCO. resolutioues decidantur, mondja XIV. Be-
nedek pápa idézett declaratióban §. 5. és de Syn. 
dioec. 6. 6. 14.); ott a tiszta katholikus, annyival 
inkább a vegyes, házasságokat is nem volt szabad 
máskép kötni, mint világi hatóság, v a g y nem-katho-
likus lelkész előtt, polgári törvény szerint (1. XIV. Be-
nedek R e d d i t a e s u n t n o b i s , dd. 17.Sept. 1746.), 
itt ez soha sem parancsoltatott, sőt az ellenkező, 
179%-iki törvényczikk által. 

3) U. ott. II. 539. 



b)-re : Áll ez a többi házassági akadályokra, 
de nem a lopva-menyegzésre nézve is. A trienti con-
greg. előadója in Camerin. seu Fabrianensi 1761 -ik évi 
jun. 27-én mondja: ,,et circa testium intelligentiam 
magis deferendum illorum depositioni, quam con-
trariis argumentis et coniecturis. Praesertim in ma-
trimonio clandestino, pro quo non miiitat iuris 
praesumptio, uti in matrimonio rite contracto prae-
viis solennitatibus ab Ecclesia praescriptis, sed in 
dubio iudicandum est pro illius n u 11 i t a t e." És is-
mét dd. 4. Jun. 1768.: „Regula, quod in dubio stan-
dum sit pro matrimonio, habet locum in dubio iuris, 
non autem in dubio facti. Neque procedit, quando 
matrimonium fuit clandestine contractum contra 
formam a Concilio traditam, quia hoc notabilem 
habet contra se suspicionem." A többi akadályok 
miatt hozott érvénytelenítési ítélettől feljebbezni le-
het , sőt kell, a lopva-menyegzés miattitól nem, Ref. 
SCC. in Trevir. 29. Jun. 1761.; mert olly szövetség-
ben az egyházi házasságnak még csak árnyéka sin-
csen. Megjegyzésre méltók még a sz. Congregatiónak 
azon szavai, miket Eystädti ügyben irt ad m e n -
t e m 1732. Febr. 9.: „Postea vero s. Congregatio per-
pendens, quod quamvis in dubio favor matrimonii 
iam contracti postulet iudicium pro eius validitate, 
haec tamen regula non videtur pertinere ad ea ma-
trimonia, quae ob alicuius circumstantiae vitium 
sint odiosa et illicita (ut certe tale fuit, ez esetben, 
matrimonium a catholico Eystettensi initum — in 
Saxonia — cum foemina haeretica sub conditione — 
si me in patriam meam comitata et religionem cath. am-
plexa fueris — coram ministro acatholico), de huius-
modi quippe coniugiorum valore iudicandum esse 
non secundum favorem causae matrimonii, sed iux-
ta rigorem iuris." 

c)-re : Hogy miért nem válaszolt eddig ő szent-
sége , ennek oka rejtve előttem, de abból nem lehet 
következtetni, hogy hallgatag beegyezett a kérdé-
ses házasságok érvényességébe ; mert, mivel tudva 
van, hogy a pápák ott, hol a Tridentinum kihirdet-
tetett, vagy életbe léptetett, igen sürgetik a kath. 
plébános előtti egybekeléseket, még olly országok-
ban is, mellyek a törökök vagy eretnekek uralma 
alatt állnak (1. XIV. Benedek Const. I n t e r o m n i -
g e n a s Servia, és R e d d i t a e N o b i s §. 3. Hol-
land katholikusaira nézve) ; mivel a Tridentinum vi-
lágos , és tény az, hogy a sz. Congregatio a rosnyói 
püspökhez 1780-ban irt declaratiójában csak a k a t h . 
p a r o c h u s előtt kötött vegyes-házasságokat tartot-
ta érvényeseknek, azon körülményt, hogy ő szent-

sége eddig nem felelt, nem a 43-ik (,qui tacet, con-
sentire videtur'), hanem a 44-ik (,qui tacet, non fa-
tetur') regula Juris in 6-to szerint kell értelmezni. 

d)-re : Ha megengednők is, hogy homályos, an-
nak valódi értelmét, a Hermeneutica szabályai sze-
rint, a megelőző s követő körülményekből, alkalom-
ból , szövegből stb. lehet és kell kipuhatolni ; de 
szavait nem szabad tartalmukon tul a vegyes-házas-
ságok javára terjeszteni; mert a vegyes-házasságok 
legtöbb esetben, főleg ha a nő nem-katholika, azaca-
tholicismus propagandája levén, az anyaszentegyház-
nak nem kedvesek, az anyaszentegyház azokat csak 
kénytelenségből tiiri, permissiv rendeletei tehát ezen 
elv szerint:,odia convenit restringi'(Reg. Jur. 15.in 6.), 
és : ,in obseuris minimum est sequendum' (u. o. n. 30.) 
értelmezendők. A nevezett pápai breve fölmentvényt, 
vagy ha ugy tetszik, előjogot, és pedig közjog el-
lenit, foglal magában; már pedig azt mondja a SCC. 
előadója in Arborensi 1771-ik évi jan. 26-án: „privilé-
gium p r a e t e r l egem benigne interpretálni debet, se-
cus vero privilégium con t ra legem." A fölmentvényt, 
vagy privilégiumot nem lehet más esetre, helyre, 
személyre kiterjeszteni, habár ezek mellett hasonló, 
vagy nagyobb ok is harczolna (R. J. 28. 74. in 6.). 
,Exceptio firmát legem (ez esetben tridentinam) in 
casibus expresse non exceptis.' ,Dispensatio est stri-
ctissimae interpretationis.' 

e)-re : A szokás még csak legfeljebb 11 éves, ez 
pedig nem elegendő a törvény elleni elévülésre; any-
nyival inkább, minthogy ezen szokást a püspökök 
1852- és 1856-bani felszólalásaik s rosszalásaik által 
elévülni nem engedték. De különben is a trienti gyű-
lés elleni szokásokat a romai Curia 40 év múlva is 
meg szokta semmisíteni, és az illy szokásokra alkal-
mazni lehet Lambertini Prosper (később XIV. Bene-
dek pápa) szavait, Instit. eccles. 60. : „licet eiusmodi 
consvetudo constans haberetur, nihili tamen facien-
da esset, cum Tridentino Concilio apertissime repu-
gnet" (noha itt nem vegyes-házasságokról, de a 
javadalmasok által elhanyagolt professio fidei-ről 
van szó). 

f)-re: Ama súlyos következményeknek nem a 
mi véleményünk az oka, hanem a katholikus férfi, 
a ki , akár azért, hogy az anyaszentegyház paran-
csaival daczoljon, akár azért, hogy szeszélyes ará-
jának kedvét meg ne vesse s adott v é t k e s igéretét 
megtartsa, arája nem-katholikus lelkészénél keresi az 
érvényes házasságra szükségelt illetékes plébánost. 

g)-re : Ez még nem elegendő ok véleményünk 
feladására. A rajnai tartományokban történt, hogy 



a püspökök 1825-ben papjaiknak meghagyták: mi-
szerint azon esetben, ha a protestáns fél nem igérné 
minden gyermekeinek kath. neveltetését, mégis a 
vegyes-házasságot kath. templomban hirdessék ki, a 
kath. félnek a l i b e r t a t i s a b o m n i c a n o n i c o 
i m p e d i m e n t ő t e s t i m o n i u m-ot adják k i 1 ) , és a 
protestáns lelkész előtt kötött illy vegyes-házasságot 
érvényesnek és felbonthatlannak tekintsék. íme ! itt 
a püspökök maguk engedték meg, hogy a vegyes-
házasságok a prot. lelkész előtt köttessenek, in de-
fectu cautionum, és az illy vegyes-házasságokat ér-
vényeseknek tartották. De a pápa érvényteleneknek 
nyilatkoztatta, a mint ez kivehető brevéjéből dd. 25. 
Mart. 1830.: „Sequitur iam, ut de illorum causa re-
spondeamus, qui matrimonia mixta inire ausi fuerint 
c a t h o l i c o p a s t o r e non praesente.. . Iam vero 
ad coniunctiones quod attinet, quae isthic usque ad 
praesens tempus sine P a r o c h i praesentia initae 
sunt , Nos brevi delegabimus Fraternitatibus Vestris 
necessarias facultates , quarum vi malis exinde ortis 
magna saltern ex parte mederi valeatis és még vi-
lágosabban ugyanezen püspököknek Albani bibor-
nok aláírása alatt 1830-ik évi mart. 27-én adott utasí-
tásból, a hol ezen házasságokról ez vagyon : „Summus 
Pontifex respexit illorum catholicorum conditionem, 
qui in coniugio viventes coram Deo et Ecclesia i r -
r i t o , sed coram civilibus loci legibus valido... quae 
i d c i r c o irritae sunt, quod in eis contrahendis ser-
vata non fuerit forma a Trid. praescripta (ebben tud-
nillik a püspökök nem dispensálhatnak, csak a pápa). . . 
qui in praedictis Dioecesibus i 11 i c i t a simul e t i r-
r i t a coniugia cum acatholicis contraxerunt." A pá-
pa ezen brevéjében mindazon vegyes-házasságokat, 
mellyek 1825-től 1830-ik évi martius 25-ig a prote-
stáns lelkész előtt köttettek, érvényteleneknek állítja, 
és csak azutánra engedi meg, hogy a mellyek ezen 
naptól fogva fognak köttetni a prot. lelkész előtt a 
rajnai megyékben, érvényeseknek tartassanak. (Még 
ezen breve- és instructióban sincs kifejezve, hogy ak-
kor is érvényesek a non servata forma trid. kötött 
vegyes-házasságok, midőn a katholikus érdekek biz-
tosítva vannak ; mert illy esetben a rajnai püspökök 
sem eresztették a házasulandókat a prot. lelkészhez. 
De ha ez Poroszhonban meg is lenne engedve, mivel 
ezen breve kiadatott 1830-ban, midőn már ott a vegy es-
házasságok miatt sok vihar támadott, nem lehet azt 
mondani, hogy a pápa ugyanazt Magyarországban 
is, a hol a király katholikus, megengedte. Magyar-

' ) U. ott II. 176. 

honban tehát a katholikus férfinak nem-katkolika 
nővel nem-katholikus elkész előtt kötött házassága 
mindaddig érvénytelennek tartandó, mig azt ő szent-
sége a pápa nyiltan érvényesnek nem mondandja.) 
Magyarhonban egyesek ellenkező véleménye azösz-
szes püspöki karnak 1852-ben és 1856-ban tett ün-
nepélyes nyilatkozatai ellen mit sem nyomhat. (Vé-
ge követk.) P o r u b s z k y . 
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EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
K i n e v e z é s : A cs. k. budai hely tartósági osztály P e l l e t 

József világi áldozárt, a budavári plébánia segédlelkészét és a budai 
cs. k. gymnasium hitszónokát a budai elemi iskolák igazgatójává 
kinevezte. 

Pest , aug. 12. Azon egyházi ünnepély fölött érzett 
átalános öröm kedves utóhangjául, melly Vácz városát és 
egyházmegyéjét mélt. P e i t l e r Antal urnák jul. 17-én tör-
tént beigtatásakor eltöltötte , egész készséggel közöljük azon 
,remek irályu latin beszédet' eredeti nyelven (1. a mai szám-
hoz csatolt ,Függelék'-et), mellyel a mélt. püspököt nagys. és 
ft. Gr á s p á r i k Kázmér váczi nagyprépost és kanonok u r , a 
ns. káptalan, s általa képviselt clerus és nép nevében üdvö-
zölte. Igy legalább az e beszéd által okozott benyomás mara-
dandóbb lesz, s azokra is kiterjesztetik , kik róla csak olvasás 
utján értesülhetnek. 

Pest, aug. 18. 0 cs. kir. Apostoli Felségének születés-
napja fényesen ünnepeltetett. Korán reggel ágyúdörgés adta a 
főváros lakóinak tudtára a felderült ünnepet ; a nyilvános épüle-
teken a birodalom zászlója, valamint a testvérvárosok partjain 
horgonyzó gőzösök- és egyéb hajókon számos lobogó fejezte ki a 
nap ünnepélyességét. Budán a várban reggeli 10 órakor, tel-
jes egyházi segédlet mellett, Fekete Mihály novii püspök 
ő mlga tartotta az ünnepélyes sz. misét ; részt vévén abban a 
minden rendű s osztályú hivatalnokok fényes diszruhákban. 
Pesten pedig a belvárosi plebánia-templomban ft. Szántófy 
Antal prépost s plébános ur reggeli 9 órakor mutatta be e 
napon a Mindenhatónak az ünnepélyes sz. mise-áldozatot. 

Pest , aug. 21-én. Sz. István első apostoli magyar ki-
rály országos nemzeti ünnepe szokott egyházi fénynyel tar-
tatott. Már korán reggel vonult Budára a pesti sz. menet, 
csatlakozandó a várban összesereglett budaiakkal. A czéhek, a 
pesti s ó-budai egyesült kath. legény-egyletek tagjai, a ta-
nuló ifjúság, a plébániai processiók, fényes egyházi segédlet 
mellett, Fekete Mihály novii püspök ő mlga, a cs. kir., és 
városi hatóságok képviselői diszruhákban , cs. sorkatonaság, 
és nagyszámú hivők kisérték a sz. Jobbot , ajtatos énekeket 
zengedezvén. Az idén a budavári főtemplomban német, a temp-
lomon kivül magyar sz. beszéd tartatott. 

Pest , aug. 20-án. A hivatalos ,Budapesti Hirlap' mai 
száma a következő, a hazai nagygymnasiumokra nézve fontos 
czikket közli: „Az 1854. dec. 9-ki legfelsőbb kézirat1) tudo-
más szerint azon átalános szabályt tartalmazza, miszerint az 
oktatási nyelv a gymnasiumok felsőbb osztályaiban mindenütt 
tulnyomólag a német legyen. Nem szükség itt ismételnünk 

') Bírod, törv.-l. 153. sz. 
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azon , annak idején elég bőven kifejtett indokokat, mellyek 
az idézett legmagasb határozatnál a birodalmi egység elvé-
ben nyerék igazoló érvényűket. Azok ma sem gyöngültek el. 
Azonban e legmagasb intézkedés nem lőn mindenütt ama köz-
birodalmi czélokat méltányló megnyugvással fogadva. Nem 
lőn Magyarországban sem. Aggodalmat támasztott az a ma-
gyar nemzetiség i ránt , abban a magyar nyelv kifejlődését, a 
tudományok- és ismereteknek a magyar nép közti terjedését 
megakasztó s igy a magyar nemzeti miveltség kifejtésének 
nem kedvező intézvényt látván nem egy magyar. Nem hiány-
zott rosszakarat sem , melly ez aggodalmat a kedélyizgalmak 
folytonos élesztésére, terjesztésére fölhasználja. Ő cs. k. Apos-
toli Felsége f. évi jul. 20-án kelt legfelsőbb határozata által 
mindez aggodalmaknak ama bölcs méltányossággal lőn határ 
ve tve , melly mig egyfelől fényes bizonysága ama honatyai 
szeretetnek , melly népei aggodalmát, még ha nem alapos is, 
magas figyelmére méltatni s lehetőleg megszüntetni siet : 
másfelől ujabb megpecsétlése ama teljes részrehajlatlanság-
nak, mellyel felséges Uralkodónk a magyar nyelvnek és nem-
zetiségnek is fölvirágzását , a magyar mivelődés ápolását ha-
talmas védszárnyai alatt kegye s gondjai egyenlő jogú tár-
gyának tekinti. 0 Felsége ugyanis eme legfelsőbb határozata 
által az 1854. dec. 9-ki legf. kézirat fönidézett átalános szabá-
lyát megszüntetvén, a n n a k m e g í t é l é s é t , hogy az okta-
tási czélok elérésére, a német nyely vnek minden országokba-
ni kötelezett oktatása mellet t , melly didaktikus eszközök le-
gyenek alkalmazandók , névszerint, hogy a vidék igényéhez 
képest oktatási nyelvül mellyik használtassék, azokra bizza, 
kik az illető gymnasiumot föntartják és a tanítókat alkalmaz-
zák. E legmagasb kegyelmes rendelet által a német nyelvre 
nézve az 1854-ki legf. határozatok állítólagos kényszerítő jel-
lege teljesen meg van szüntetve, a mennyiben a kitűzött czél-
hoz vezető eszközök megválasztására nézve teljes szabadság 
engedtetik. A nyelvek tekintetében adva van azon önállóság, 
melly lehetségessé teszi, hogy a tanodák a magyar nyelv és 
irodalom igényeinek, mind az oktatás és a mivelődésnek a 
magyar ifjúság közti kellő terjesztése, mind különösen a tan-
könyv-irodalom terén megfelelhessenek : azok föladata ma 
radván e mellett eszközeik megválasztásában ugy járni el, 
hogy tanítványaik az érettségi vizsgálatokon a német nyelvre 
nézve kivánt igényeket is kellőleg kielégítsék. Ma sz. István 
első apostoli királyunk évnapját ünnepeljük. Azt hiszszük, 
hogy e nemzeti ünnep reggelén kedvesb örömhírt nem hoz -
hatánk olvasóinknak annál, melly a magyar legdrágább kin-
cse , nyelve jövőjének szilárdulását hirdetve, olly sokak agá-
lyát oszlatja el. Szabadjon eme találkozásban is , melly ő cs. k. 
Apostoli Felsége legkegyelmesebb urunknak e nemzetiségün-
ket érdeklő legkegyesb intézkedését első apostoli királyunk 
közel évezredes emlékéhez engedi füznünk, a Gondviselés 
kedvező jósjelét látni e nemzet jövője iránt a Habsburgház 
védszárnyai alatt!" 

P e s t , aug. 21. (Jelentés a szeplő nélkül fogantatott 
sz. Szűzről nevezett segély-egyletről. Vége.) Az egylet, fön-
állásának rövid ideje alatt i s , igen nagy tevékenységet fej-
tet t ki, s a felmutatható eredmények teljes elismerést érdemel-
nek. Mi az eredményeket tömött kivonatban ezennel közöljük. 
A scopiai érsekség administratora Albaniában, a hatti-hümayuu 
védszárnya a la t t , s az egylet segélyezése mellett templomot 

építtetett. Hasonlóan Plojestiben is , Bukurest szomszédságá-
ban , a kath. község csak a Bécsből nyert segélyezési össze-
gekkel volt képes építés alatt levő templomát befejezhetni. A 
tokati kath.-örmény patriarcha, Kis-Örményországban pap-
növeldét állított, hogy az angol és amerikai biblia-társulatok tö-
rekvéseit meghiusitsa, mellyek az ottani nestorianusokat hitök 
tői elszakitni akarták. A dunai fejedelemségekben főleg Buku-
rest vonta magára az egylet figyelmét. Az angol kisasszonyok, 
kik a leánykák nevelését s oktatását vezérlik, szűk és egész-
ségtelen helyiségeikben alig tudtak terhes feladatuknak meg-
felelni. Egy u j , tágasabb épület létesithetésétől függöt t meg-
maradásuk. Ghika hg személyes pártfogása következtében si-
került a Bajorhonból itt letelepedett s austriai pártfogás alatt 
álló apáczáknak alkalmas lakhelyet vásárolniok, melly helyen 
zárdájok, templomuk és iskolájok vala építendő. Ö cs. kir. 
Apóst. Felsége 2000 db. csász. aranyat ajándékozott e czélra 
Engel Amalia fejedelemasszonynak , ki segély gyűjtésért Bu-
kurestből Bécsbe fáradott. A szép eredménynyel befolyt ado-
mányok lehetségessé tették , hogy a templom fölszentelteté-
séhez közel van, s hova előbb kisded-ovoda is fog megnyittatni. 
F t . Zuber Atlianas patnai püspök, súlyosan látogatott megyé-
jében , a szükségek némi csillapítására tetemes segélyben ré-
szesült. Nem kisebb pártfogás s részvét mutatkozott a bosnyák 
katholikusok iránt. Ez ország tiszteletre méltó püspöke. Sunjic 
Marian,csakhamar élt a hatti-hiimayun általadottengedélylyel, 
és egyelőre 12 helyen szerzett lehetőleg tágas szobákat, mely-
lyekben a kath. község isteni-tiszteletre összeseregei hetett. E 
helyek a következők : Dolacz, Gucja-Gora, Travnik mellett, Sa-
ra jevo, Vares, Pudinko, Kresevo, Vidosi, Viaka, Zepce, Zo-
vick , Ulice , és Gorica. Ezeken kivül Fojnitzán a templom, 
melly eddig a község felét sem fogadhatta b e , czélszerüen 
nagyobbittatott. Hasonló intézkedés történt az ivanskai templo-
mot illetőleg, melly Kraina-Banjalukának középpontja. Ugyan-
ez országban még 17 plébániai iskola is létesittetett. A kath. 
elemi tanitók hiánya nagyon érezhető, mert Livno városkát 
kivéve, a többiben C3ak a papok végzik az elemi iskolások 
tanítását. Herczegovinában nem létezik még papnövelde ; ed-
dig a diakovári növeldében nyerték a papnövendékek kiké-
peztetésöket ; most azonban a bécsi segély-egylet hozzájáru-
lásával , a növendékek dalmát sz.-ferenczi kolostorokban el-
helyezvék, és oktattatnak. Belgrádban kath. iskola alapítta-
tott. A mechitharistáknak testülete Konstantinápolyban alkal-
mas épületet nye r t , mellynek megszerzéséhez a bajor Lajos-
egylet is szeretetadománynyal járult. Keleten egyedül Smyrná-
ban létezik német tanoda ; melly egy u j háztelekkel nagyob-
bittatott. A kis-ásiai missioállomások közül legfontosabb az, 
melly Güssül-Hissanban van, melly Aiden név alatt ismeretes. 
I t t is a mechitharisták működnek és az egylet részéről megfele-
lő segélyezésben részesültek. Persiában u j missio-állomás léte-
sittetett. Különösen Adjerbaidschan tartományban két szerze-
tes-áldozár mint missionarius fáradozik, hogy a kath. egyháztól 
elszakadt örményeket visszatérítsék. Salmastban a lazarista 
atyák buzgón nyújtottak segédkezet, s a missionariusok egy ha-
vi predikálásuk után, meghonosítván a lelki sz. gyakorlatokat, 
húszat részesitettek a sz. keresztségben. A szakadár papok min-
denféle akadályt gördítettek a missionariusok apostoli útjába. 
Mindazáltal ők egész Tebrisig, Teheran fővárosáig hatoltak, 
a hol a vezirtől kinyerniek sikerült az engedelmet, hogy az 
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evangéliumot szabadon hirdethessék. A szakadár örmények meg-
térítése tömegesen történik. A missionariusnak neve Sibil Kele-
men. Oláhföldön a rimniki templomnak egy vörös misemondó-
ruha, kehely, hat oltárgyertyatartó s három canon tábla; Scu-
tariba pedig egy fekete misemondó-ruha küldetett. Ugyanitt 
helyreállíttatott a főtemplom, valamint Renziben is, a hol sok 
mohamedan család a kath. egyház kebelébe visszatért. Bolgár-
országban a dűlőfélben levő templom, Valenta Eugen missiona-
rius atya folyamodására jelenleg építtetik. Illy fényes eredmé-
nyek világosan tanúsítják a segély-egylet áldásos működését, 
főleg, ha fontolóra veszszük, hogy — a jelentés szerint— egyet-
lenegy folyamodvány sem hagyatott tekintetbevétel nélkül : mit 
leginkább annak köszönhetni, hogy az egylet, mindjárt fönállá-
sának első évében, 25,404 frtról rendelkezhetett, melly összeg-
ből azonban csak 16,000 frt fordíttatott segélyezésre; a többi 
ujabb szükségek födözésére levén forditandó. Az austriai biro-
dalomnak 86 püspökségei közül (ide értve az egyes, görögöket 
és örményeket is) eddig csak 37 vett részt ez egylet czéljainak 
előmozdításában : s igy reméleni lehet, hogy ennekutána az ado-
mányok még bővebben fognak befolyni. Legkevesebbet adomá-
nyoztak a lombard püspökségek; ugyanis 19 lombard püspöksé-
gek közül csupán a chioggiai küldött 6 fr t 11 krt. Az érsekségek 
és püspökségek, melly ékből adományok küldettek, a követke-
zők : Kalocsa, Eger, Görz, Esztergom, Lemberg (gör. kath.), 
Olmütz, Prága, Salzburg, Brünn, Budweis, Kassa, Chioggia, 
Csanád , Diakovár, Pécs, Nagyvárad (lat. szert.) , Gurk , 
Königgrätz, Laibach, Leitmeritz, Lesina, Linz, Nyitra, 
Przemisl (lat. szer.) , Győr, Ragusa, Rosnyó, St. Pölten, Se-
benico , Spalato, Szombathely , Tarnow, Trient, Triest-Capo-
distria, Vácz, Veszprém, Szepes és a szentmártoni főapát-
ság. Ezen kivül még számos magán jótevők is tetemes össze-
geket adományoztak. Az idei jövedelem-kimutatásba a Csa-
nádi , sebenicoi, trienti és prágai küldemények, a számadás 
bezárása után érkezvén , nincsenek betudva. X. 

Poroszország. Hogy a protestánsok közt itt-ott ta-
lálkoznak ollyanok, kik sz. Mária felülmulhatlan erényeit hi-
vőleg tisztelik, s hozzá hathatós közbenjárásaért folyamod-
nak , azt többször hallottuk, sőt tapasztalásból is tudjuk : de 
hogy Berlinben, a prot. Romában, Mária tiszteletét valaki 
ajánlja , valóban ezt alig mertük hinni. S mégis ugy van. Dr. 
Hengstenberg ,Ev. Kirchenzeitung' folyóiratában egy régibb 
prot.egyházi énekek gyűjteménye ajánltatikEccard és Stobaeus 
Jánostól. E ,prot.' Mária-énekek ,különös kedvesség- és gyen-
gédséggel' bírnak ; s az idézett lap elég határozottan mond-
ja , hogy ez énekek ,valóban megszégyenitő tanúi azon öröm-
teljes és hitbuzgó odaengedésnek , mellyel az evang. egyház 
egykor e Mária-napokat ünnepelte ; intvén, hogy a mostani 
hanyagságot, melly majdnem átalában rajtunk mint vala-
melly nagy teher fekszik . az Urnák tiszteletére, s sz. anyjának 
dicsőítésére , ki az angyal szava szerint, áldott az asszonyok 
közt, s kit minden embereknek dicsérniek kellene, helyrepó-
toljuk Azt hiszszük-e valósággal, hogy azoktól, kik szűz 
Máriát boldognak dicsérik , elválván , az Urat jobban és ked-
vesebben fogjuk szolgálni ?' 

Lyon-i lapok jelentik Magailon Pál atyának (szül. 
1784.), juliushó 14-én bekövetkezett halálát. Az elhunyt férfi, 

ki főrangú származása mellett (anyjáról a híres d' Argens 
marquisnak, II. Fridrik barátja- s kamarásának unokája), fia-
talságát katonai szolgálatban töltötte, s a harcztért, mint 
tiszt, és több érdemjellel ékesítve hagyá el , 1815 óta , barát-
jával , Montmorency herczeggel együt t , a szegények , bete-
gek és foglyok vigasztalásában kereste és találta fegfőbb él-
vezetét. Végre a marseillei kórházban a kis Jézus kezébe le-
tévén a becsületrend és más kitüntetés jelei t , egészen a be-
tegek szolgálatára szánta föl életét ; a Francziaországban 
egyéb szerzetes-rendekkel együtt eltörlött irgalmas-rendet 
visszaállítani elhatározván. Néhány társsal Romába utazván, 
s ott a szerzet tagjává levén, bizonyos idő eltelte után felha-
talmaztatást nyert az istenes Jánosról nevezett jótékony szer-
zetnek újbóli megalapitására Francziaországban ; és több Íz-
ben viselt tartományfőnök i , s generalis assistensi hivatalt ott, 
és Romában. Husz évek folyta alatt nem szűnt az egykor ki-
rályi apród és vitéz franczia tiszt minden nyomorultnak uton-
utfélen segédkezet nyújtani, és a szerzetesi szegényes öltöny 
alá rejtőzve őrülteket stb. ápolni : e mellett a jótékony rend-
nek Francziaországbani elterjedését olly buzgón mozdítva 
előre, hogy az jelenleg máris 1500 ágygyal ellátott hat házzal 
bir Francziaországban, és több mint kétszáz rendtagot számlál. 
Daczára az élete végső esztendeiben szenvedett fájdalmaknak 
(háborúban kapott sebei többször megnyitván), hivatalát utolsó 
pillanatig betöltötte, s még a haldoklók csengetyüjének meghú-
zását is maga rendelte meg ; előtte való estve pedig unokájának 
csudálkozásra méltó szép levelet irt, ámbátor reszkető kezek-
kel. O szentsége, IX. Pius pápa előtt különösen kedves volt. 

Bern. Montalembert gróf a Schweizban egykor lé-
tezett , vagy jelenleg is fönlevő kolostori levéltárakat, ne-
vezetesen a st.-gallenit, einsiedelnit, és sz.-móriczit meg-
vizsgálván , azokban történettani nyomozásokat tet t a szerze-
tes-rendek felől Írandó nagyobb munkája számára ; mellyben 
a szerzetes-rendekével együtt az egész keresztény miveltség 
történetét akarja Európában, az 5-dik századtól fogva a 12-
dikig vázolni. (W. Z.) 

Amerika. Nem olly hamar gyakorolt itt valamelly 
esemény nagyobb benyomást, mint Maturin urnák , Halifax-
ban Newschottlandban a sz.-Pál-templom papjának a kath. 
egyházba való megtérése. Kiválóan nemes jelleme, a nagy 
bizalom , mellyel elöljárói őt megtisztelték, a tekintély és ra-
gaszkodás , mellyel iránta paptársai, és községe miveltebbjei 
viseltettek, s egyéb jeles tulajdonai a közfigyelmet ő rá fordítot-
ták : annál inkább gerjesztett figyelmet most e váratlan s nagy 
jelentőségű lépése. Angolországba menvén, itt meghivatott, 
hogy valamelly templomban szónokoljon, — s ime rövid 
idő múlva elterjedt a h i r , hogy Maturin katholikussá lőn. 
Mély tudományosság, ritka elmeél, és roppant olvasottság 
mind a szent, mind a világi irodalomban, őt nagy mértékben 
mások fölibe emelik. Mindenki kíváncsi a nem sokára sajtó 
alól kikerülendő munkára, mellyben áttérése indokait előadni 
Ígérkezik. — Nem is áll Maturinnak e lépése magánosan. 
Henry Anderson, newyorki tanár közelebb letette kath. hit-
vallását , és Lee-ben egy magán lakot kápolnává átalakított, 
mellyben azután B a i l e y , newyorki püspök mintegy 40 sze-
mélyt a bérmálás szentségében részesített. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogy i Károly . 
Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Alapítsunk „Isten sz. nevét védő", vagyis 
káromkodás elleni társulatot ! — Vegyes-házasságokra vonat-
kozó legújabb fontos kérdések. (Vége.) — Ismét három vértanú 
Chinában. — Egyházi tudósítások. 

Alapítsunk „Isten sz. nevét védő", vagyis 
káromkodás elleni társulatot!*"') 

Eszme eszmét kelt az emberben. Sokszor sajog 
lelkünk fájdalmában, ha üdvös eszméinknek szabad 
tért n§m nyithatunk; ha másokkal nem közölhetjük : 
de még inkább, ha nem foganatosíthatjuk azokat. — 
E becses lapok hasábjain több czélszerü eszmék pen-
dittettek már meg, mellyek néha komoly, de üdvös 
vita tárgyaivá váltak. És illy vitatkozások, vagy 
jobban mondva, eszmecserék alkalmával mit tapasz-
taltunk? Azt, hogy mire bevégződött a tárgy fölötti 
értekezés, okosabbak lettünk. Legalább a sokaktól 
jól megrostált tárgy felőli fogalmaink tisztultak , és 
ollykor-ollykor a gyakorlati életre nézve is huztunk 
belőle némi hasznot. 

A ,Tanodai Lapok' ez évi .11-ik számában egy 
buzgó plébános ur jutalmat tüz ki e kérdés legsike-

*) A káromkodás utálatgerjesztő biine ellen (melly miatt 
korunkban „venit ira Dei in filios diffidentiae", Ephes. 5 , 6.) 
minden alkalommal készségesen emeltünk szót, s fogunk is 
emelni : mert annak embert lealacsonyító, s egész népekre Is-
tennek büntető ostorát lehivó kárhozatosságát talán sok má-
soknál inkább, s mélyebben érezzük. Hogy e felőli meggyőző-
désünket minden nyomon , és unalomig nem ismételjük, egye-
dül annak tulajdonítandó, mert azt is tökéletesen liiszszük, 
hogy itt nem a nem-tudás, hanem a nem-akarás a főbaj : mely-
lyet elhárítani puszta szóval, s az érdekeltek által ugy sem 
olvasott Írással, bizony lehetetlen. Legnagyobb örömmel kö-
zöljük annakokáért a jelen értekezést is , mint ujabb, és má-
sok részéről is nyilvánuló, dicséretes törekvés bizonyítványát 
ugyanazon czélra, mellyet munkálatainkban mi is kitüztünk : 
Isten dicsőségének előmozditására, s az ezt leginkább megtá-
madó káromkodás kiirtására. Kétségkivül minden nem-tiltott, 
becsületes eszközt meg kell kisérteni egy olly iszonyú bün 
kiirtására, minő a káromkodás. Csakhogy igen félünk, és tar-
tunk tőle, miszerint egy a baromi düh- és oktalanságig eltom-
pult embert semmi más, hanem csupán csak az erkölcsi rábe-
szélést komolyan gyámolitó hatalomkar fogja kellőleg fékez-
hetni : mi vajha mielőbb, és erélyesen történnék ! S z e r k. 

rültebb megoldására : „Hogyan lehetne egy lelki-
pásztornak valamelly helységben amaz iszonyú ká-
romkodásokat, ugy mint: ,Istenét, Jézusát, Máriá-
ját, szentségét stb.' legbiztosabban megszüntetnie?" 
Mondhatom, szivem mélyéből üdvözöltem azonnal a 
derék plébános urat. Üdvözöltem először a föltett kér-
dés fontossága miatt, mellynek megoldása mai vi-
lágban nem épen olly könnyű, mint azt egynémelly 
gondolná; de üdvözöltem másodszor a szép anyagi 
áldozatnál fogva is, mellyet Istentől kapott javaiból 
nagylelküleg hozott egyl)TIy szellemi fegyver meg-
szerzésére , mellyel Isten ő sz. Fölsége nagy, és ret-
tenetes nevének dicsőségét, becstelenitői ellen szi-
lárdul védelmezhessük Akkor azon gondolatra 
jöttem, hogy magam is kiállók az emiitett lapokban 
a küzdtérre (hol talán ,multi currunt, sed unus ac-

# 

cipit bravium'): hanem sokkal csekélyebbnek érez-
vén tehetségemet, mint sem pályaértekezést Írhas-
sak , arra határoztam magamat, hogy a t. szerk. ur 
engedelmével e lapok hasábjain teszem közzé e tár-
gyat érdeklő eszméimet; azon édes reményben rin-
gatván magamat-, miszerint a megpendített tárgyat 
többen is fölkarolják ügyfeleim közül, és a föltett 
kérdésre többen sikeresben megfelelendnek *). A va-
sat is többen verik, mig a kitűzött czélnak megfelel. 
Kovácsoljunk mi is többen egy szellemi fegyvert a 
káromkodás irtózatos bűnének kiirtására! Mert ha 
mi lelkipásztorok közönyösek leszünk e tárgyban, 
ki fogja valljon helyettünk kötelmünket teljesitni? 

Ezelőtt mintegy 13—14 évvel az utolsó falusi 
bírónak, vagy jegyzőnek is volt hatalma az Isten 
nevének megbecstelenitőire s káromlóira testi bün-
tetést szabni. ,Barbár kor, mondják némellyek : ha-
sonló a spanyol inquisitiók korszakához' ! . . . Jól em-
lékezem , gyermekkoromban szülőhelyemen egy al-
kalommal egy polgártárs, ki a tarisznyáját ellopó 
pajtásának ,Istenét' káromolta, vasárnap a templom 
előtt, midőn a nép özönlött a templomból, ugy el-
mogyorópálczáztatott a falu jegyzőjének parancs-
szavára , mint annak a rendje. Mit a templomban a 

*) Minden e tárgyra vonatkozó értekezést örömest köz-
lendiink. S z e r k . 
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lelkipásztor nem verhetett ostoba fejébe a káromko-
dónak, azt megértette vele a mogyorófapálcza. Mert 
hogy milly hatása volt e büntetési rendszernek, bár-
ha nem mondhatom is meg egészen, annyit mégis 
tudok, hogy nagyon körülnézte magát, ki károm-
kodni akart. Azt is tudom, hogy emiitett szülőhelye-
men sokkal erősebb lábon állott az erkölcsiség, min-
den tekintetben, akkor, mint jelenleg — Sajnos do-
log! hogy a minden jóra olly fogékony magyar 
népnek mogyorófapálczával, meg kalodával lehet 
csak megmagyarázni, hogy : nincs nagyobb ostoba-
ság , mint midőn egy bűnös teremtmény, a bün nél-
küli, s minden gonoszságot (tehát azt is, mellyért a 
mérgelődő talán szitkokat szór,) gyűlölő Istent, őt, 
a legjobb mennyei atyát, mocskos szájjal káromolja. 

Mi oka annak, hogy mai napon olly minden 
tartózkodás nélkül káromolják az Istent? Talán meg-
változtak az Isten törvényei ? Vagy nem bir kötelező 
erővel többé a 2-ik parancs ? — A káromkodást tiltó 
legmagasb, és legújabb csász. kir. törvények, ha jól 
emlékezem, 1855-ik évben hirdettettek ki a népnek. 
De mi haszna? Ha igazat akarunk mondani, az em-
iitett törvények csak papiroson maradtak *). A fön-
emlitettem példa volt az utolsó, mellyben bűnhődni 
láttam a káromkodási bün elkövetőjét : azóta nem lát-
tam. Nem tudom , mások láttak-e? 

Mit tegyünk tehát, midőn a borzasztó istenká-
romlások uton-utfélen visszahangoznak füleinkbe? 
Ne emeljünk-e szót? Ne gondolkodjunk-e eszközök-
ről , mellyekkel a mocskos ajkuakat elnémíthassuk, 
és tőlök a még romlatlanokat megóvhassuk? Kedves 
ügyfeleim ! ne törődjünk semmivel, mi ez utunkon 
akadályozhat bennünket : hiszen a mennyek országa 
erőszakot szenved; tehát harczolnunk kell érte ! . . . 

A káromkodás megszüntetését legczélszerübben 
eszközölheti egy lelkipásztor a templomi szó- és 
gyóntató-székben, és az iskolában. Milly lelki fegy-
vereket kelljen e három helyen használnia a lelki-
pásztornak czélja kivitelére, nem tartom szükséges-
nek elmondani; nem, 1-ör azért: mert az ügyesség 
fel fogja azokat találni ; 2-or pedig azért: mivel a 
melly fegyvereket egy helyen használtam, és pedig 
szép sikerrel, azokkal más helyen kudarczot vallot-
tam. Minden lelkipásztorról fölteszem, hogy ismeri 
hiveit, ezek lelki állapotát, vallásos buzgalmát, fel-
fogását. Ezekhez alkalmazza tehát mindenkor a ká-

*) Csakhogy talán még sem ugy. mint valaki a papiere-
ne Dasein des fünften Coneordatartikels' felől mondja. (,Vierter 
Jahresber. der k. k. Ober-Realschule der kön. freien Hauptstadt 
Ofen.') Sajnos, ha illyesmit átalánosan elmondhatni. S z e r k . 

romkodás felőli tanítását. Hogy azonban a lelkipász-
tornak e tárgyat érdeklő szavai ne hangozzanak el 
minden siker nélkül, fő elvül tartsa a jó példaadást. 
Óvakodjék még mulatságokban is minden illetlen, 
vagy káromkodó szótól; s ha valaki káromkodik 
előtte, habár tréfából, mutassa nem-tetszését, sőt uta-
sítsa rendre, még ha ur, vagy jó barátja is a károm-
kodó. Szóval : opportune, importune.' 

Miután azonban a mondottak pontos teljesítése 
minden lelkipásztornál főltétetik, oda terjedne sze-
rény, és buzgó ohajtásom: hogy a nép is tegye 
meg a maga részéről, mit megtehet, a káromkodás 
kiirtására, és megszüntetésére. Ezt pedig leginkább 
megteheti, ha „társulatba áll." A l a k i t s u n k te-
h á t a n é p k ö z ö t t t á r s u l a t o t , m e l l y a f r a n -
c z i á k p é l d á j á r a , I s t e n sz. n e v e v é d ő i n e k 
t á r s u l a t a ' , v a g y . K á r o m k o d á s e l l e n i t á r -
s u l a t ' , c z i m e t n y e r j e n. Azok kedvéért, kik 
nem bírnák Munkay, ,Istennek földi országa' czimü 
könyvét, ide igtatom abból (320. 1.) a nevezett tár-
sulat alakját rajzoló sorokat. „E társulat a károm-
kodás kiirtását czélozza, s nyilvánosan, és a magán 
körökben oda törekszik, hogy az embereket az Is-
ten nevének tiszteletére szoktassa. A társulat tagjai 
kis keresztet hordoznak maguknál, mellynek egyik 
oldalán Üdvözítőnknek tövisekkel koronázott arcza 
látható, és e szavak : ,Vade retro Satana' (Távozzál 
sátán!); másik oldalán pedig az Isten szeme van 
ábrázolva, s e szavak állnak: ,Sit nomen Domini 
benedictum.' (Áldott legyen az Ur neve !) Továbbá 
naponkint imádkozzák: ,Üdvözítőmnek szentséges 
arcza, tisztellek és imádlak; és megkövetlek mind-
azon bántások-, és káromlásokért, mellyekkel a bű-
nösök illetnek téged.' Záradékul hozzáadatik egy Mi-
atyánk', és egy ,Üdvözlet', azután ,Dicsőség az Atyá-
nak' stb. 0 szentsége, IX. Pius pápa, a ki szinte tag-
ja ez egyesületnek, 1847-iki julius 30-án neki a kö-
vetkező búcsúkat engedte : ,Teljes bucsut a beiratás 
napjára, halál órájára, Sz.-Háromság napjára, Jézus 
neve ünnepére, sz. Mihály archangyal, sz. Lajos 
franczia király, és sz. Márton püspök napjára, vagy 
ez ünnepnapok nyolczadának valamellyik napjára; 
továbbá 100 napi bucsut minden jó cselekedetért, 
mellyet a tagok e szándékkal gyakorolnak.' 

A nevezett társulatnak illy módoni szervezete 
ő szentsége által már szentesítve lévén, azt tartom, 
czélszerü lenne egyszerűen, a szabályokat megtart-
va, e társulatot fensőbb egyházi engedély, és párto-
lás alatt édes honunkba is átültetni, és a többi di-
vatozó ajtatos társulatok példájára meghonosítani. 
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Megvallom, gyermekkoromtól fogva utáltam 
a káromkodást: de kivált mióta Isten szőllőjének 
igénytelen munkásává avattattam föl, mindig azon 
törtem fejemet : miképen lehetne e gyomot legsike-
resben kiirtani? A moralisták, és saját lelkem ke-
zeimbe adták az irtóeszközöket ; de midőn ezeket 
használtam, mindig a,társulat' forgott elmémben, mint 
legczélszerübb eszköz a káromkodás megszüntetésére. 

Én mindig a legmélyebb tisztelettel, és fiúi 
engedelmességgel hajlok meg egy fensőbb tekintély 
által létre jött jóváhagyás előtt ; nem is akarok a kér-
déses társulat szabályaiból semmit levonni ; sem czél-
szerütleneknek állítani azokat, midőn a saját agyam 
szülte szabályokat közzé teszem, mellyek az elmém-
ben fogamzott, és általam olly hőn ohajtott ,Károm-
kodás elleni társulat' egyes tagjait köteleznék. Azért 
hozom pedig nyilvánosságra azokat, hogy ügyfe-
leim is hozzászólhassanak, hogy az üdvös eszmecse-
rék által a fönérintett kérdés megfejtése körüli fo-
galmaink tisztuljanak, és többektől segittetve köny-
nyebben czélt érhessünk. 

Midőn még a franczia társulatot nem ismertem, 
illy alakba óhajtottam önteni a ,Káromkodás elleni 
társulatot.' 

1-ür: A társulat elnöke (mint az erkölcsi tör-
vények őre), a helybeli plébános legyen ; ki ponto-
san följegyzi a tagok neveit, és a többi ajtatos tár-
sulati tagok számával, ezeket is a mélt. megyés-
püspök urnák minden évben fölterjeszti. 

2-or : A tagok a következő ajtatos cselekedetek-
re kötelezik magukat : 

a) Minden tag, a társulatba lépte alkalmával 
mintegy kötelezvényt ád magáról, hogy a legkisebb 
káromkodó szótól is, a mellyel Istent, Máriát, a szen-
teket , vagy felebarátját sérthetné, a legpontosabban 
fog ovakodni, s attól tehetsége szerint másokat is 
visszatartani törekedendik. 

b) Minden nap elmond egy ,Miatyánk'-ot és 
,Üdvözlet'-et a társulat szándékára, vagyis a károm-
kodás kiirtásaért. 

c) Köteles a társulatnak egy tagot szerezni, 
mellyet személyesen viend az illető plébános úrhoz 
beiratás végett ; tudatván vele egyúttal, hogy már 
ebbeli bötelezettségét lerótta. 

Illy szabályokat alkottam a megalakulandó 
,Káromkodás elleni társulat' részére elméletben ak-
kor , még midőn, mint fönebb is mondám, a franczia 
társulatot nem ismertem. Ezek, azt tartom, nem olly 
szigorú szabályok, mellyekmegtartása bárkinek is ter-
hére válnék. Mindazonáltal a kitűzött sz. czél elérésére 

nem csekély horderejűek— Például mennyire fog-
ja visszatartani a káromkodástól az embert azon ön-
tudat , hogy ő nem emberrel, hanem a szivek-, és 
veséket vizsgáló, mindentudó Istennel lépett szer-
ződésre az iránt, hogy sz. nevét mindenkor tiszte-
letben fogja tartani, s mások által is, amennyire 
tehetségében áll, tartatni? E kötelezés erejénél fog-
va iparkodik kerülni a haragot, bosszúállást, szóval 
minden alkalmat, melly lelkiismeretes kötelességé-
nek megtörésére alkalmul szolgálhatna. Ez esetben 
nem a világi, hanem egy ennél sokkal hatalmasabb 
birótóli félelem fogja őt visszatartani kötelmének 
megszegésétől : eszébe jutván az is, hogy Istennel 
tréfálni nem lehet, és hogy az Isten , fogadása meg-
töréseért képes őt egy perez alatt semmivé tenni, örök 
kárhozatra taszítani. E kötelezettségnek tehát a val-
lásos kebelben roppant hordereje lenne az emiitett 
sz. czél kivitelére, már csak azért is, mivel a szer-
ződés föltételeinek meg nem tartásáért nem emberi, 
hanem isteni tekintély büntet: kinek pedig rettene-
tes kezeibe esni. 

A c) alatti szabály kezelésénél, szerény véle-
ményem szerint, a következő eljárást lehetne, vagy 
kellene gyakorolni: 

Készíttetnék egy ,protocollum', mellybe min-
den társulati tag neve pontosan bejegyeztetnék ; a 
melly tag már szerzett másik társat, annak nevéhez 
egy keresztet kellene tenni: mellyről mindig tudná 
az illető plébános ur, mellyik tag tett e részbeni kö-
telmének eleget, mellyik nem. Ha valamellyik e 
kötelességét elhanyagolná, egy jó lelkipásztornak 
ezer alkalma van, főkép kisebb plébániákon, a ha-
nyagokat kötelességük teljesítésére figyelmeztetni. 
Ha e pont értelmében szorgalmasan járna el a lelki-
pásztor, lehetne reményleni, hogy egy pár év alatt 
parochiájának minden híve, apraja-nagyja be lenne 
irva a ,Káromkodás elleni társulatba.' Csak oda kel-
lene törekednie, hogy a családatyát és anyát meg-
nyerje a társulatnak : ezek maguk után huzandják 
gyermekeiket, és cselédjeiket is; mert ha maguk 
nem káromkodnak, minden esetre nem fogják tűrni, 
hogy mellettök gyermekeik, és cselédjeik istente-
lenkedjenek. 

íme ezek a káromkodás megszüntetése felőli 
egyszerű nézeteim. Csak meggyőződésemet nyilvá-
nitám, midőn eszméimet papírra tettem. Nem tudom, 
mit szólnak szerény indítványomhoz paptársaim...*) 
Én legalább ugy vagyok meggyőződve, hogy a ,Ta-

*) Részünkről mit sem kívánunk egyebet , mint annak 
gyors életbe léptetését. S z e r k. 
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nodai Lapok'-ban föltett kérdésre : „Hogyan lehetne 
stb." talpraesettebb feleletet alig lehetne adni, mint 
egy „Isten sz. nevét védő", vagy káromkodás elleni 
társulatnak életbe léptetése által. Hiszen jó lélekkel 
elmondhatjuk, hogy a vallásosságot annyira meg-
rontó viharos idők után, nagy részben csak az ajta-
tos társulatok azok, mellyek az emberek kebelében 
a régi hitbuzgó érzületet, az Isten törvényéhezi ra-
gaszkodást fölélesztik, és ápol ják— Miért lenne te-
hát fölösleges, a „Káromkodás elleni társulat?" és 
miért nem felelhetne meg kitűzött czéljának? — Vagy 
talán silányul jutalmazná fáradságunkat? Az embe-
rek ismét káromkodnának ? Igaz; hogy a megrögzött 
káromkodók néha-néha visszaesnének előbbeni bű-
nükbe , habár a társulat tagjai lennének is : de sza-
badjon reménylenünk , hogy Isten segedelmével az 
elesett ismét fölkel ; és, habár nagy küzdelmébe ke-
rül is, végre mégis csak el fogja hagyni a káromko-
dást.. .. Vagy ki tagadhatja, hogy az emlite-tt tár-
sulat által tetemesen fog gyérülni a káromkodás? 
És már ez által is nem vagyunk-e eléggé jutalmaz-
va? Hiszen méltóbb, bármilly csekély lelki haszonért 
évekig fáradni, mint például bár csak egy óráig is 
milliókat érő világi vagyonért; mert: „mit használ 
az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lel-
kének pedig kárát vallja?" Karoljuk föl tehát ez üd-
vös eszmét, és iparkodjunk édes honunkba is átül-
tetni az „Isten sz. nevét védő", vagyis „Káromkodás 
elleni társulatot !" — y 

Vegyes -házasságokra vonatkozó legújabb 
fontos kérdések. 

(Vége.) 

II.) P o l g á r i l a g t ö r v é n y t e l e n e k . Merész 
állitás ! fogják mondani többen ; hiszen ennek alap-
talansága nyilván kitetszik: 1) az 1844-ik évi 3-ik 
t.-czikk 2-ik §-ából : „A jelen törvény kihirdetése 
után keletkező azon vegyes-házasságok is , mellyek 
evangelikus lelkipásztor előtt köttetnek, törvénye-
sek;" 2) az 1852-ik évi nov. 29-én kelt es. kir., a 
polgári törvénykönyv eleibe függesztett pátensből : 
„azon esetben, ha a fönemlitett koronaországokban 
(mellyekre a romai 1841-ki breve kiadatott,) vala-
melly kath. személy valamelly nem-kath. keresztény 
vallású személylyel akar házasságra lépni, ebbeli 
beleegyezése, az átalános polg. t.-könyv 77-ik §-ának 
szabályától eltérőleg, a nem-kath. fél rendes lelkésze 
előtt is nyilvánítható, és ez által az esketés is telje-

síthető;" 3) a házassági uj törvények 19-ik §-ából : 
„ezeknek területén a házasulandók által a nem-kath. 
fél lelkésze előtt a kath. plébános távollétében nyil-
vánított beleegyezés törvényszerűnek tekintendő;" 
s 4) a nagyváradi cs. k. helytartósági osztály vála-
szából, dd. 13. Dec. 1858. Nr. 18,706.: „állván az 
1844-ik évi 3., 1852-ik évi nov. 29-én irt patens, és 
házassági uj törvények 19-ik §-a, prot. lelkészeknek 
nem lehet megtiltani (beanstandet werden), hogy 
előttök olly vegyes-házasságok, mellyekben a vő-
legény katholikus, ne köttessenek." — De én állítá-
somat okadatolom, felelvén az 

l)-re : A szomorú emlékezetű vegyes-házassági 
vitában Magyarországnak akkori Karai és Rendei 
korán sem akarták az 1791-ik évi 26-ik czikknek 15-ik 
§-át, melly igy hangzik: „Proies e mixtis matrimo-
niis, quae semper coram Parochis catholicis ineunda 
erunt", eltörleni ; mert mind a vármegyéken J), mind 
az országgyűlésen, főkép az alsó-táblánál, számta-
lanszor hivatkoztak ezen törvényre, midőn a püs-
pököket és plébánosokat, kik a vegyes-házasságo-
kat , ha csak a nem-kath. vőlegény által reversalis 
nem adatott minden gyermekeknek kath. nevelteté-
séről, megáldani nem akarták, mint ezen törvény 
áthágóit megbüntettetni kívánták. Csak miután erő-
szakoskodásuk, hogy a kath. papság minden vegyes-
házasságot különbség nélkül megáldjon , annak áll-
hatatosságán hajótörést szenvedett, azt ugy m ó d o -
s í t a n i akarták : hogy ennekutána a vegyes-házas-
ságok mindig a v ő l e g é n y lelkésze előtt köttesse-
nek 2). Minthogy azonban ő Felsége ezen törvény-
javaslatot, noha már mind a két tábla beleegyezett, 
megerősíteni nem akarta mindaddig, mig biztos nem 
leend róla, valljon őszentsége a pápa a nem-kath. vő-
legény lelkésze előtt kötött vegy es-házasságot egyhá-
zilag érvényesnek fogja-e ismerni? 3) felküldetett 
Romába, mind ő Felsége a király, mind a püspökök 
közbizalmából, a csanádi püspök; és miután a már 
többször emiitett breve és utasítás (mind a kettő 
1841-ik évi április 30-áról), a mellyekben olly ve-
gyes-házasságok is, mellyeket azelőtt a püspökök 
megáldatni nem engedtek, ha a c a t h o l i c u s mi-
n i s t e r előtt köttetnének, érvényeseknek nyilvánít-
tattak, megküldetett, hozatott az 1844-ki 3-ik t.-
czikk. Ennek értelme tehát, kapcsolatban az 179 % -ki 

' ) L. a hires zalavármegyei felterjesztést ő Felségéhez, 
dd. 12. Jan. 1841. Roskov. II. 751. latinra fordítva; hol ez is 
olvasható : ,,et hac quoque ex parte legum, signanter art. 26. 
179% et art. 14. 1647, dispositiones prae oculis habemus." 
— 2) U. ott. II. 696, — 3) L. a 6-ik jegyzetet. 



129 .h— 

26-ik t.-czikkel, melly el nem töröltetett, csak mó-
d o s í t t a t o t t (mert azon törvényczikknek beveze-
tése igy hangzik: „A bécsi és linzi békekötések alap-
ján az 179%-ki 26-ik t.-czikk következőkben bővít-
tetik s illetőleg módosittatik"), és pedig csak a pá-
pai breve és utasítás erejéig (különben azt a vallá-
sos fejedelem, V-ik Ferdinand ő Felsége nem san-
ctionálta volna), ez: ,Azon vegyes-házasságok, mely -
lyek a jelen törvény kihirdetése ntán, egyházi biz-
tosítékok meg nem adása miatt, evang. lelkipásztor 
előtt fognak köttetni, Magyarhonban, valamint egy-
házilag érvényesek (a pápai breve szerint), ugy 
polgárilag törvényesek; a többi vegyes-házasságok, 
mellyek kath. pap áldása mellett köthetők, ezentúl 
s m i n d i g kath. plébános előtt kötendők.' — Hogy 
ezen magyarázatom nem önkényes, a következőkből 
is kitetszik : a) Midőn a romai breve megérkezett, és 
1843-banaz országgyűlésen arról vitatkoztak-.hogyan 
kelljen az 179%-ki 26-ik t.-czikket módosítani, mi-
szerint a polgári törvény is megengedje azt, mit már 
a pápa előre megengedett, az akkori helytartó-ta-
nács, ő Felsége által véleményadásra felszólittatván, 
1843-ki május 30-án ezt irá: „Postquam légitima po-
testas ecclesiastica etiam coram ministris evangelicis 
inita mixta connubia pro validis ac legitimis decia-
rat ; Regium hoc Consilium existimare, lege enun-
ciandum fore: matrimonia mixta eu m in c a s u m , 
q u o concernens parochuscatholicusrespectivisspon-
sis ad exigentiam praecedente §-pho enunciatae pro-
positionis (ut reversales dein nisi per politicam iu-
risdictionem legalisatae dentur,) solemni contractu 
matrimoniali non provisis b e n e d i c t i o n e m n u -
p t i a l e m i m p e r i i r i per legem Ecclesiae catholicae 
p r o h i b e t u r , solitum copulationis ritum p e r mi-
n i s t r u m illius c o n f e s s i o n i s , cui sponsus evan-
gelicus subest (nisi ipsi sponsorum matrimonio le-
gale aliquodimpedimentumobstaret,) p e r a g i pos-
se; in casu autem tali sponsos suam eatenus inten-
tionem coram proprio sponsae cath. parocho, cuius 
iurisdictioni pastorali subest, praevie declarari te-
neri" '). (íme ! 1843-ban a helytartó-tanács a prot. 
lelkész előtt csak akkor véli köthetőnek a házassá-
got , midőn a kath. plébános azt meg nem áldhatja; 
melly eset nem áll Magyarhonban, midőn a férfi ka-
tholikus: mert illyenkor a gyermekeket törvény sze-
rint kel l kath. religióbannevelni.) b) Azon jogérzet-
ből , melly szerint ezen törvény meghozása után 
négy évig nem adta elő magát eset, hogy kath. vőle-
gény merte volna magát nem-kath. arájával nem-ka-

' ) Roskov. III. 456. 

tholikus lelkész által összeadatni, vagy hogy nem-
kath. lelkész illy összeadást mert volna megkísér-
teni. Ebbeli visszaélésnek első nyomaira csak 1848-
dik évben akadunk, midőn sokan a törvényekre mit 
sem adván, azt hajtották : ,minden szabad' ! c) Az 
1850-ki kormánylap kiegészítő kötetének 112-ik 
számában megengedtetik ugyan az ágost. és helv. 
vallású lelkészeknek, hogy a vegyes-házasságokat 
megáldhassák: de csak a z u t á n , midőn anyakönyvi 
kivonat által kinuitattatik, hogy azon vegyes-házas-
ság az udv. eancellaria 1841-ik évi oct. 28-án, 29,427-
dik szám alatt kelt rendelet szerint k ö t t e t e t t . (Te-
hát e l ő b b a kath. papnál kötendő.) d) A püspökök, 
kik közül többen az 1844-ki országgyűlésnek jelen-
tékeny tagjai voltak, s az őket, mint főpásztorokat 
különösen érdeklő 3-ik czikknek igazi értelmét bi-
zonyosan tudták, 1852-ben ő Felségéhez igy irtak: 
„Ministri acatholici... etiam dum sponsus c a t h o l i c u s 
est, in o b v e r s u m l e g i s mixto matrimonio as-
sistere haud verentur." 

A 2)-ra: Az 1852-ik évi nov. 29-én kelt patens 
4-ik czikke nem valami uj törvény, hanem csak az 
1844-ki 3-ik, és 179%-ki 26-ik t.-czikknek ismétlé-
se ; mert azon czikkben az is foglaltatik, mit nem 
kell elfeledni, és az alsóbb sorok olvasásánál elmel-
lőzni : „azonban a katholika és nem-katholika ke-
resztény vallású személyek közötti vegyes-házassá-
gok tekintetében az e d d i g f e n á l l o t t t ö r v é -
n y e k " (mellyek azok? nem más, mint az 179%-ki 
26-ik, és 1844-ki 3-ik czikk) „és k ü l ö n ö s e n a z o n 
h a t á r o z a t " (a pápai breve) „szolgálnak zsinórmér-
tékül." Ezen patens 4-ik czikkének értelme tehát to-
vább nem terjeszthető, mint az 1844-ki 3-ik czikk, 
és az 1841-ki breve. — De tegyük föl azt, hogy ezen 
patens, vagy pedig az 1844-ki 3-ik czikk olly kor-
látlan szabadságot adott volna a vegyes-házasoknak, 
hogy szabad legyen nekik akár kath., akár nem-
kath. lelkész előtt házasságukat megkötni: akkor 
azt mondom, hogy ezen törvények a későbbi 1856-
ki házassági uj törvények által el vannak törölve ; 
annyival inkább, mert ezen törvények bevezetésé-
nek 13-ik czikke igy szól: „azon naptól fogva, mely -
lyen ezen törvény hatályba lép, az átalános polg. 
t.-könyvnek a katholikusok házasságaira vonatkozó 
rendeletei, s az 1851-ik évi dec. 22-, 1852-ki nov. 
30-, 1853-ki febr. 26-, és jul. 3-án kibocsátott hatá-
rozatok, a mennyiben azok jelen törvénynyel ellen-
mondásban vannak, hatályon kivül tétetnek. 

A 3)-ra: A házassági uj polg. törvénynek 19-ik, 
valamint az ezen törvényhez csatolt Il-ik függelék-
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nek 38-ik §-a, a szent-szék 1841-ik évi april 30-án 
kelt utasítására világosan s egyenesen hivatkozván, 
önkényt következik: hogy Magyarhonban a vegyes-
házasságoknak ki előtti törvényszerű köthetése iránt 
ezen utasítás szabályozó ; hogy tehát nálunk csak 
azon vegyes-házasságok törvényszerüek, mellyek 
ezen utasításnak igazi, s nem eredeti czélján tul ki-
nyújtott értelme szerint, egyházilag érvényesek ; 
mert ugyanezen házassági uj törvények elején az 
mondatik, miszerint azok olly czélból hozatnak, 
hogy a polgári jognak a katholikusok házassága 
iránti szabályait a kath. egyház rendeleteivel ösz-
hangzásba hozzák. Mivel pedig fönebb megmutat-
tuk , miszerint a sz.-széki fönnevezett breve- s uta-
sításban nincs megengedve, hogy kath. vőlegény 
nem-kath. lelkész előtt köthessen vegyes-házasságot, 
következik : miszerint az igy megkísértett vegyes-
házasság, mint a trienti forma elleni, egyházilag ér-
vénytelen , és igy polgárilag törvényszerütlen is ; s 
hogy ollyat egy kath. vőlegénynek sem szabad köt-
ni; mert a házassági uj törvények 3-ik §-a igy hangzik : 
„Egy katholikusnak sem szabad az austriai császár-
ságban máskép házasságra lépni, mint mindazon 
szabályok megtartásával, mellyeket az egyházi 
jog a házasság érvényessége iránt fölállít." (Aházass. 
uj törv. Il-ik függelékének 81-ik §-a rendeli: Az ér-
vényesség egyéb akadályait — mint a mellyek a 80-ik 
§-ban előszámlálvák, itt pedig a lopva-menyegzés 
nincs elősorolva — illetőleg, egyértelmüleg oda kell 
hatni, hogy azoknak teljes hatálya fentartassék, vagy 
megujittassék.) — Hogy a házass. uj törv. 19-ik §-a 
szerint csak akkor törvényszerű a nem-kath. fél lel-
késze előtt kötött vegyes-házasság, midőn a vőlegény 
n e m - k a t h o l i k u s , és ez minden, kath. nejétől szü-
letendő gyermekeinek kath. neveltetéséről téritvényt 
nem ád, könnyen kivehető ugyanazon §-nak ezen 
szavaiból: „Kath. p l é b á n o s t á v o l l é t é b e n nyil-
vánított beleegyezés törvényszerűnek tekintendő;" 
mert ezen szavak a kath. plébánosnak physikai tá-
vollétéről helyesen nem értethetvén (valóban sa-
játságos volna, ha a nem-kath. lelkész előtt akkor 
kötött vegyes-házasság, midőn a kath. plébános ott-
hon van, érvénytelennek, midőn pedig a kath. plé-
bános plébániája területéből kissé eltávozik, érvé-
nyesnek mondatnék) , csak erkölcsi távollétéről ér-
telmezhetők , azaz: ollyanról, midőnj4ő, az anya-
szentegyház által kivánt biztosítékok meg nem adása 
miatt, a vegyes-házasság megkötésén jelen nem le-
het u g y , hogy mint kath. plébános azon vegyes-
házasságot egyházi szertartással megáldhassa. 

A 4)-re : A nagyváradi cs. k. helytartósági osz-
tálynak átirata ez ügyben még nem eldöntő ; mert 
jelenleg a polgári törvényeknek illetékes értelme-
zője egyedül ő cs. k. Apóst. Felsége, és a magas mi-
nisterium 1). 

III.) Minthogy a bebizonyítottak szerint, a ka th . 
v ő l e g é n y n e k nem-kath. lelkész előtt kötött ve-
gyes-házassága érvény- és törvénytelen, önkényt 
következik : hogy, ha a kath. vőlegény vegyes-há-
zasságának nem-kath. lelkész előtt kötése iránti szán-
dékát a plébánossal e lőre tudatja, a plébános azt a 
templomban ki nem hirdetheti; ha pedig csak a hir-
detések u t án , a plébános neki a hirdetésekről bizo-
nyítványt nem adhat ; mert : a) érvény- és törvény-
telen tényre közreműködni már magában tilos ; b) 
a magyarhoni püspökök csak azon esetre kérték a 
pápától, hogy a vegyes-házasságok a kath. temp-
lomban is kihirdettessenek, ha a nem-kath. vőlegény 
a kellő biztosítékokat meg nem adja. Tanuja ennek 
azon utasítás,mellyet 1840-ik évi jul. 2-án adtak a püs-
pökök a plébánosoknak, hol ez áll : „s i autem huius-
modi securitas n o n p r a e b e a t u r , . . . matrimonio 
tali promulgationes trinae... praemittantur" 2); és ezen 
utasítást a pápától helybenhagyatni kérték. A pápa 
megadta az engedélyt, de csak is a püspökök által 
emiitett esetre nézve ; mert az utasításban azt mond-
j a : „sí recensitae superius circumstantiae in re, de 
qua agitur, intercesserint" (t. i. ha ex defectu cau-
tionum a nem-kath. vőlegény és kath. menyasszony 
nem-kath. lelkész előtt akarnak házasságra lépni), 
„pati ipsos ulterius posse, ut a Parocho catholico tum 
consvetae proclamations fiant, omni tarnen praeter-
missa mentione circa religionem illorum, qui nuptias 
sint contracturi, tum etiam de peractis hisce procla-
mationibus litterae mere testimoniales concedantur." 
c) A házassági uj törv. 35-ik §-a büntetéssel fenye-
geti azokat, kik érvény- s törvénytelen házasságok 
kötésére bűnös módon közrehatnak. 

IV.) Ámbár büntethetnék; mert, ha a hollandi 
püspökök büntetéseket szabtak azokra, kik átalában 
vegyes-házasságot kötöttek, és XIV. Benedek pápa 
tettöket megdicsérte: „Laudansque (Sua Sanctitas) 
magnopere zelum illorum Antistitum, qui, severiori-
bus propositis spiritualibus poenis, Catholicos coer-
cere student, ne sacrilego hoc vinculo se se haereti-
cis coniungant" 3): mennyivel inkább büntethetők 

L. átalános polg. törv.-könyv 8. — Roskov. II 
727. — 3) L. már a fonebb idézett declaratiót: M a t r i m o -
n i a . dd. 4. Nov. 1741. §. 3. 



azon k a t h . f é r f i a k M a g y a r h o n b a n , kik ve-
gyes-házasságra kelési vétköket, még annak nem-
kath. lelkész előtti kötésével, és igy a kath. anyaszent-
egyház áldásának megvetésével, tetézik ? Mégis, mi-
vel tettök, a polg. törvények miatt (mellyek, ha 
csak felületesen, nem pedig összevetőleg a történet-
tel és más alaptörvényekkel olvastatnak, könnyen 
szülhetik azon hiedelmet, mintha illy házasságok 
nem-kath. lelkész előtti megköthetése polgárilag meg 
volna engedve,) némileg menthető: tanácsosabb, na-
gyobb rosszak elkerülése véget t , a szorosabb érte-
lemben vett egyházi büntetéseket rájok nem alkal-
mazni, s oda igyekezni, hogy tetteiket megbánják, 
és gyermekeiket, a polg. törvények is azt rendelvén, 
kath. módon neveljék. Nehogy azonban az olly visz-
szaélés mély gyökeret verjen, s később kiirthatatlan 
legyen, mindaddig ismétlendő lenne a ft. püspöki 
karnak 1852-ik évi jun. 7-én ő Felségéhez tett fel-
terjesztése , mig ő cs. kir. Apóst. Felsége világos, és 
el nem ferdíthető parancs által meg nem tiltaná : 
hogy azon vegyes-házasságok, mellyekben a vőle-
gény vagy katholikus, vagy nem-katholikus ugyan, 
de magát minden gyermekeinek kath. religiobani 
neveltetésére téritvényileg kötelezi, csak kath. plé-
bános előtt kötendők. Illy méltányos törvénymagya-
rázó tilalmat annyival inkább lehet Magyarhonra 
nézve reményleni, mivel az austriai császárság más 
tartományaiban *), sőt Magyarországban is a kato-
naságnál 2) , m i n d e n vegyes-házasságokra nézve 
a beleegyezés kijelentésének a kath. plébános előtt 
kell történnie. 

V.) Ugy lehetne érvényesíteni, hogy a kath. 
férfi, vagy nő, megbánván tet tét , vagy ujolag je-
lentse ki vélt házastársával a házasságbai beleegyezé-
sét kath. plébános és két tanú előtt; vagy ha attól 
ta r t , hogy vélt házastársa azt nem teendi, folya-
modjék a püspökhez, hogy ez részére eszközölje ki 
a pápánál az úgynevezett m a t r i m o n i i i n r a d i -
ce d i s p e n s a t i ó t . Ezt a pápa vagy egyes ese-
tekre , vagy átalában az eddig érvénytelenül kötött 
vegyes-házasságokra megadandja; valamint megadta 
a rajna-tartományi püspököknek mindazon vegyes-
házasságokra, mellyek 1825-ik évi martius 25-től 
1830-ig köttettek 3). Illy dispensatiót kérhetnek : a 
nem-kath. fél; sőt, akár élnek a szülők, akár nem, a 

3) Házassági uj törv. 19. §. — 2) L. Birod. törv.-lap. 
1858. N. 102. — 3) L. Rostov. II. 239. Hogy az illy házasok 
a most nevezett dispensatiót kérjék, kivánatos; sőt szükséges 
azon esetben is, ha az általam védett tételeket kéteseknek tar-

gyermekek is, hogy egyházi, sőt polgári törvényes-
ségök se vonathassák kétségbe 1). P o r u b s z k y . 

Isinét három vértanú Cliinában. 
China az ujabb időben ismét nagyobb mértékben von-

ta magára Europa figyelmét. Mig a kereskedés türelmetlenül 
várja a perezet, mellyben ezen roppant birodalom az európai 
iparnak megnyittassák: a jámbor katholikusok nem kevésbbé 
óhajtják, hogy a vallási szabadság az olly rég óta üldözött ke-
resztényeknek ott valahára megadassék. Fájdalom ! ugy lát-
szik, hogy ezen jámbor óhajtás teljesedése még mindig a mesz-
sze távolban van. A keresztény katholika vallás isteni szár-
mazásaért ott ismét három hivő tanúskodott vérével. Ne-
veik a dicsőülteknek : L u Jeromos, U a n g Lőrincz, és L i n 
Ágota. 

Lu Jeromosnak megtérése 1853-ban olly sajátságos kö-
rülmények között tör tént , mellyek előre sejteni engedték, 
hogy az Istennek különös szándoka volt vele. 0 ugyanis álmá-
ban hosszú szakállú aggastyánt látott, ki idegenszerű szent 
öltönyökbe öltözve vol t , s áldozatot mutatott be. Lu egész 
éjjel elmélkedett a látvány fölött ; azt több ismerősinek el is 
mesélte : de semmikép sem birta magának megmagyarázni. A 
fővárosban nem sokára rá megjelent a keresztények áldozatán, 
a sz. misén. De mennyire bámult, midőn az oltárnál áldozó 
papot megpillantotta. íme itt ugyanazon aggastyán, ugyan-
azon szent ruhák, ugyanazon szertartások, mellyeket álmában 
látott. 0 megindulva földre borul, s az egész sz. mise alatt 
örömkönyeket hullat. Kilépvén pedig a kápolnából, az álom 
közbeni látványt újból olly lelkesedéssel beszélte el, melly még 
a leghitetlenebbet is meggyőzte. 

Lu tudományosan képzett férfi levén, a keresztény hit-
tudományban olly gyors előmenetelt tett, hogy a katecheták 
sorábai felvételre méltónak találtatott. Mint illyen, hihetetlen 
nagy buzgóságot fejtett ki a hitetlenek megtéritésében, kik 
közül sokat vezérlett el a kereszt lábaihoz. De épen ezen buz-
gósága fölkeltette ellene a pogányok dühét ; kik is több izben 
tömlöczbe vetették s kínozták őt, de arra mégis soha sem 
vehették, hogy a keresztet lábaival tapossa. A mult évben Lu 
Mao-keu városba jött ; hol a keresztény nők L i n Ágota nevü 
chinai szűz vezetése alatt állottak : ki vallási tekintetben rop-
pant szolgálatokat tett ezen közönségnek, melly is nagy sze-
retettel csüggött rajta. Szinte ezen időben érkezett Mao-keu-

tanák; mert : in dubio pars tutior sequenda; praecipue in confe-
rendis sacramentis. 

*) Óhajtandó volna illy dispensatio azon házasságokra is, 
mellyek Magyarországban köttettek 1839-ik évi mart. 15-ké-
től , 1841-ik évi april 30-áig, habár e x d e f e c t u c a u t i -
on u m is, nem-katholikus plébános előtt, Zólyom vármegyé-
ben először, Zólyom megye indítványára, és dispensatiója s 
a feleletteher elvállalása mellett, azután pedig ennek példájára 
másutt is , szinte csak vármegyei engedmény mellett. Ezen 
házasságok, noha 1844-ik évi 3-ik törv.-czikk. 3-ik §-a sze-
rint törvényeseknek jelentettek ki, de még most sem érvénye-
sek egyházilag : mert a pápai instructio csak azokat ismeri el 
érvényeseknek , mellyek az instructio kelte után fognak köt-
tetni, az ennekelőtte kötöttekről nincs benne semmi emlités. 
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be egy más buzgó keresztény hitelemző, U a n g Lőrincz. Mult 
január 27-kén érkezett oda a bongtai mandarin is. A kereszté-
nyek nem tudták, hogy az ellenök alattomban történt feladás 
következtében jött a mandarin : Ítéletet tartandó a mao-keui 
keresztények fölött ; s igy eszökbe sem jutott azon elővigyázati 
rendszabályokhoz nyúlni, mellyek máskor a veszedelem köze-
ledtekor alkalmaztattak. Igy történt, hogy azon ház, mellyben 
a keresztények esti imára épen egybegyűlve voltak, a porko-
láboktól körülvétetett: Lu és Uang hitelemzők elfogattak, és a 
mandarinhoz hurczoltattak ; ki is azonnal megkezdé a val-
latást. 

Lu Jeromos, ki most már harmadszor volt fogságban hi-
te miatt, röviden, de velősen kifejtette az evangelium erkölcs-
tanát, s megmutatta, hogy a keresztény nek»élete minden gya-
nún fölül áll. Minő vétket követ el , ugy mond, az igaz Isten-
nek imádója ? 0 mindennap imádkozik az Istenhez a császár-
ért, és a mandarinokért ; talán ez vétek ? Ő mindennap imád-
kozik a birodalom békéjéért, s azoknak megaláztatásáért, kik 
azt megrontják ; vétek-e ez ? A mi hitünk azt parancsolja ne-
künk, hogy az adókat pontosan megfizessük, s mindazon pa-
rancsokat tiszteljük, mellyek az isteni mester törvényeivel 
nem ellenkeznek ; vétek-e illy törvénynek hódolni ? A hitsze-
gés, a csalás, fajtalanság, az opium szivása, a játék nekünk ti-
los. Ki vádolhat minket lopásról, vagy más igazságtalanság-
ról? Meggyaláztunk-e valakit? Bizonyítsák be vádlóink, 
hogy valaha őket megbántottuk. A mi vallásunk arra oktat 
minket, hogy az Istent önmagáért, felebarátunkat pedig Isten 
végett szeressük ; az nekünk megmutatja az utat a mennyor-
szágba, s az igaz boldogságra. Ha bün, az igazság utján jár-
ni : ugy mi bűnösök vagyunk." 

Uang Lőrincz szintolly határozottan és bátran felelt a 
vallatás alatt, mint Lu Jeromos. A mandarin mindez által 
meghatva, szabadon bocsátotta őket Lu haza érkezvén, elköl-
tötte övéivel az utolsó vacsorát, vigasztalta, s az Istenben vetett 
bizalomra bátorította őket ; részéről mindenre késznek nyilat-
kozván. Olly nagy volt a mau-keui keresztények hite, hogy 
egyikök sem akart az éjjel futás által a veszély elől menekül-
ni ; sőt ellenben közös imára gyűltek össze : mintha nem is fo-
rogtak volna veszélyben. 

Lu Jeromosnak a pogányságban megátalkodott nagy-
bátyja dühbe jött , a mint látta, hogy a mandarin kegyességre 
hajlandó. Miért is a keresztény vallást a legsötétebb szín-
ben festette le előtte , s a főbb keresztények megbüntetését 
sürgette. „Elret tentő példát kell adni, ugy mond ő , hogy 
ezen uj secta terjedése meggátoltassék. En az egész felelőssé-
get magamra vállalom ; de ha nyugtalanság támad az ország-
ban , nem leszek annak oka : a mandarint éri ezért a fele-
lősség terhe ; ezt jó lesz neki jól meggondolni." Ezen fenye-
getés döntött : a lázadástóli félelem a bírónál minden egyéb 
tekintetet fölülmúlt. Ezen uj Pilatus elzárta füleit az igazság, 
és jobb meggyőződése szavai előtt, s az ártatlan Jeromost, és 
Lőrinczet halálra ítélte. De még egy áldozat kellett. A mao-keui 
keresztény község, Lin Ágota bámulandó buzgóságánál fogva 
szép virágzásnak indult. Ez okból magára vonta a pogá-
nyok dühét. Lin Ágota, a mint a közelgő zivatar felől érte-
sül t , nem rejtezkedett el ; sőt inkább bátorította a híveket, 
a vértanúi halált a legnagyobb kegyelem gyanánt festvén. 
Január 29 én a mandarin Jeromost, Lőrinczet, Ágotát s 

még más hat keresztényt újból elfogatta; s utoljára szólí-
totta fel őket , hogy tagadják meg vallásukat, és tapodják lá-
baikkal a keresztet. „Inkább a halált választjuk !" kiálták 
Krisztusnak buzgó harczosai. — ,Tudjátok-e, hogy még ma 
kivégeztethetlek benneteket ?' — „Mi tudjuk, hogy mi vár 
reánk ; mi csak egytől félünk, a bűntől. Mi igen is szerencsé-
sek volnánk , ha életünket hitünkért oda adhatnók. Inkább 
meghalunk, mint sem hogy hitünket megtagadjuk." E szavak-
nál térdre hullottak, és Istenhez imádkoztak erőért a végső 
küzdelemben. A mandarinnak jeladására Lőrincz, Jeromos és 
Lin Ágota békóba verettek, s a többi hitvallótól elkülönítve, 
a folyam partjánál előre elkészített vesztőhelyre vezettettek. 
Bátran, az égbe emelt szemekkel, s imádkozva lépdeltek a ke-
resztény hősök, és elérvén a vesztőhelyre , utoljára letérdel-
tek , egymásnak szerencsét kívántak, imádkoztak, s azután a 
hóhérok kezébe adák át magukat. A jeladásra valamennyi-
nek feje egyszerre hullott le a pallos alatt , mellyek magas 
póznára tűzettek. Testöket a folyamba akarták vetni ; de a hí-
vőknek még azon éjjel sikerült azokat titkon elvinni, s tisz-
tességesen eltemetni. 

Ezen vértanuságnak Ilire villámgyorsasággal terjedt el 
az egész Kuitscheu tartományban, s a keresztények buzgósá-
gát nagy mértékben fokozta föl. A sz. Pálról czimzett chinai 
hittani növelde ifjú tagjai latinul imígy írtak épen távollevő 
püspöküknek : „Mások dicsekedjenek tartományuk nagysá-
gával és gazdagságával ; de mi, büszkék tartományunk valódi 
dicsőségére, felkiáltunk : É s t e , K u i t s c h e u C h i n a or -
s z á g á b , a n , t e s e m m i k é p s e m v a g y l e g k i s e b b a z 
o r s z á g t a r t o m á n y a i k ö z t . Oh! bár mi egykor egybe-
gyüjthetnők a vértanuk vérével termékenyített föld termé-
sét , s a mi hibánk által soha se veszítse érvényét az annyi 
századon igaznak talált mondat : Sangvis martyrum semen est 
christianorum." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom , Kisasszonyhó 22-én. Midőn tartós szá-

razság után végre megnyílnak az ég csatornái, s üdvös eső-
vel öntözi Isten a szomjas föld színét, azt mondja a magyar : 
,minden csepp aranyat ér' ! Cseppeket hozok én is a ,Religio' 
olvasóinak, mellyek közt, ha nem is mindannyi, legalább egy-
kettő aranynál is többet ér ! Mult hó 25—27-én a kisebb és 
nagyobb egyházi rendeket adta fel ő főmagassága a bibornok-
érsek ; melly alkalommal összesen 18-at kent fel különböző 
minőségben az Ur szolgáivá, köztük egy ferenczi, s egy kár-
mel-rendi szerzetest. Szintén mult hó31-kén , ft. M a j s c h 
Jakab kanonok és papnöveldei igazgató ur a papnöveldei ká-
polnában egy nyolcz osztályt végzett héber ifjút irt a szent 
keresztség által az anyaszentegyház albumába. Isten szent 
lelke erősítse meg amazokat is , meg ezt is ! — Folyó hó 2-án 
tartatott meg főmegyénk részéről a papi csődvizsgálat. Hála 
Istennek ! szép számmal jelentek meg az ifjak részint a 6-ik, 
részint a 8-ik osztályból, mindössze 34-en ; kik közül, már 
előbb Nagy-Szombatban 10 bevétetvén, 24 vétetett föl. — 
Folyó hó 15-kén , mint Nagyasszonyunk ünnepén és székes-
egyházunk egyháznapján, a zsúfolásig tömve volt vári szent-
egyházban (mi fölszentelés óta még egyszer sem történt), az 
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Isten igéjét ez alkalommal ft. G r y n a e u s Alajos cz. kanonok 
ur hirdeté az ajtatos seregnek. Várva várjuk mielőbbi megje-
lenését a sajtó alá bocsátandó jeles beszédnek. Aug. 18-kán, 
ugy mint ő cs. k. Apostoli Felségének születésnapján, már ko-
rán reggel taraczkok durrogása hirdeté a nap jelentőségét. A 
háladó isteni-szolgálatot ő főmagassága végzé. Ebéd alatt üdv-
poharak ürittettek a béke olaj-ágát kezében tartó Felségért, 
továbbá fönséges neje-és gyermekeiért— végre az összes ma-
gyar hazáért. Aug. 20-án, első szentünk és királyunk ünne-
pén , mélt. és ft. N é m e t h György, tribuniczi vál. püspök és 
nagyprépost ur mutatá be az engesztelő áldozatot az egek 
Urának. — A megürült sz.-Béla-intézeti állomásra nt. öl é-
s z á r o s Ferencz bajcsi helyettes lelkész ur neveztetett ki. 

Győr , Kisasszonyhava 15-én. (Egyházi nevelés ügye. 
Nagy-seminariumban vizsgálatok. Kis-seminariumban érdem-
sorozat ; ajándékok ; jóltevők. Alapítványok a szegény plébá-
nosok és elaggott papok javára stb.) Napok napok után vil-
lámgyorsan enyésznek, s a mulandóság feneketlen örvénye 
mohón nyeli el azokat. Igy hagyott bennünket ismét maga 
után hátra az imént lefolyt 1858/9-iki tanév. Julius 31-én vég-
bucsut vőn tőlünk , ugy hogy ránk nézve már örökre vissza-
idézhetlenek annak kellemes, drága perczei. Azonban habár 
megsemmisülés sorsa az Isten ez egyik legbecsesebb ajándé-
kának, az időnek is: mégis vigasztal minket az édes érzet, mi-
szerint a gyorsan távozó tanév nem tűnik el a nélkül, hogy 
kedves létezésének elég kézzelfogható, s átalán véve kielégí-
tőn örvendetes nyomait ne hagyta volna maga után hátra. 
Igen, szivünket tiszta öröm viditja, megnyugvás és elégedés 
boldogítja, ha visszapillantunk a fáradságos munka s lelkesen 
küzdött harczok közt lefolyt felejthetlen napokra. De vala-
mint az ég magas azúrkék boltozatán dicsőén uralgó nap, jól-
lehet mindig elég ragyogón tűzi földgömbünkre alá éltető su-
gárinak aranyszálait, ugy hogy fényözönben füröszt minden 
tárgyat : mindazáltal mégis épen alkonyatkor, mielőtt végkép 
elenyésznék szemeink elől, tűnik föl legszebbnek ; mert ily-
lyenkor égő piros szint ölt magára, fényét bájos biborfonalak-
ban löveli le hozzánk : a legkellemesebb látványt nyújtván a 
szemnek, s mély és gyönyörteljes benyomást idézve elő a ke-
belben. Épen igy vagyunk mi jelenleg a lenyugodott iskola-
évvel is. Ámbátor egész folyama alatt mindig elegendő jeleit 
adta életműködésének , mégis az egész évi működés végső je-
lenetei élénkebb benyomásokat okozának bennünk : sőt ezek már 
némileg az egész évi fáradalom gyümölcseit és eredményét is 
előtüntetik; azért figyelemre méltók. Elmondva már nagy há-
lánkat Annak, kitől minden jó adomány és tökélyes ajándék 
származik, legyen szabad azt , mi szivünket fogva ta r t j a , kö-
zölni azokkal is , kik érdek- és részvéttel viseltetnek mind-
az iránt, mi az egyházi hitélet emelkedése-, terjedése-, és fel-
virágzására befolyást gyakorol, vagy erre legalább némi 
reményt nyújt. Igaz ugyan , hogy csak parányiságokat 
emlitek, csak porszemekkel járulok az egyházi hitélet fönsé-
ges rajzának kiegészítéséhez ; nem terjeszkedem ki országos 
ügyekre, hanem csak a világtól elkülönitett egyházi intézetek 
csendesen tenyésző beléletéből akarok néhány vonást kiemel-
ni : de mindemellett mégis eléggé tudva van a szakértők előtt, 
milly horderejűek , milly befolyásuak a jámborság emelése-, 
s a hitélet felvirágzására az illy magányos zárt falak közepé-
ben végbe menő egyes intézmények ; mellyek hasznai ugyan 
még most elrejtvék , de utóbb gyümölcsüket megtermik , s a 

rejtett kincsek egykoron kamatozva napfényre kerülnek. 
Minthogy az emberi-nem ideiglenes és örök jóllétének ügye 
az őszinte igazi vallásosságon, mint egyedüli biztos alapon 
nyugszik ; a hivő nyájnak vallásos meggyőződése és élete pe-
dig leginkább a jó lelkipásztoroktól föltételeztetik : azért me-
gyénk gondos főpásztora terhesen vállaira nehezedő pásztori 
gondjai közt kiváló súlyt fektet a papnevelő intézetekre, vagy-
is seminariumokra. Könnyű volna ez állítást a legsűrűbb ada-
tokkal indokolni : azonban legyen jelen körülményeinkben ele-
gendő azon egyetlen tény fölemlitése, hogy ő méltósága a jám-
bor ősök által olly czélszerüen szokásba hozott, és most már 
törvénynyé változott nyilvános vizsgálatokra szives volt nem 
csak megjelenni, hanem mint ez neki már bevett szokása, 
egyszersmind a vizsgáló, vagyis examináló szerepet is bámu-
landó béketűrés- és kitartással viselni (a theologusoknál min-
den tantárgyból). Valamint magasztaltatik a szent iratokban 
Salomon nagy bölcsesége, melly bámulatot idézett elő , mert 
ismeré még a növények neveit is mind, a legalacsonyabb 
izsóptól (sziklafü), egészen a magas czedrusfáig : ugy dicse-
kedhetünk mi is, hogy van főpásztorunk, ki elsajátitá Salo-
mon tágas kiterjedt ismereteit az egélytan minden ágaiban, 
és öröklé annak bölcseségét. Nem lehet képzelni semmi érde-
kesebbet , mint jelen lehetni olly próbatéten, hol ő méltósága 
viszi a vizsgáló szerepét : több szellemi élvezetben egyköny-
nyen hittudományt kedvelő egyén nem részesülhet, mint épen 
ott. Azért nagy szerencséjüknek is tartják mindazok , kik ab-
ban részt vehetnek. Páratlan világossággal adatik fel a kérdés, 
a tárgy különféle szempontból vétetik vizsgálat alá, s éles 
Ítélettel választatnak el egymástól a megoldandó kérdések 
különféle részei. Ámbátor a nem tunya, s helyes itéletü nö-
vendéknek nem nehéz a feladott kérdésekre igazán felelni, 
mégis azonnal kitűnik, valljon kellően felfogta-e valaki a tár-
gyat , vagy csak szavakat tanult be minden értelem nélkül ? 
Ennél fogva nem szabad nekik megelégedni az értelem nélküli 
felületes betanulással ; hanem gondolkodva, a dolog velejébe 
kell hatniok, a tárgy lényegét maguknak elsajátitniok, és nem 
az iskola-, hanem az életnek tanulniok. Különben, ha nem el-
mélkedve tanulnának, a vizsgán, hol nem elegendő az el-
mondás , hanem okoskodás igényeltetik, a próbát ki nem áll-
hatnák. És valóban, ki szerencsés valék fültanuként jelen le-
hetni az emiitett vizsgákon , állithatom, hogy a növendékek 
nem kis része a legvérmesebb reményeket is kielégitheté fe-
leleteivel : mert kimondhatatlan ösztön a növendékre nézve 
az illy modorú vizsga, hogy a betanulásnál szemeit jól kinyis-
sa, hogy a kikerülhetetlen rigorosumon helyt állhasson, és a 
dolog bibéjét eltalálja. Mennyi örömet szül másrészt a növen-
dékeknek azon körülmény, hogy ő méltósága maga kegyes-
kedik velők fáradozni ; s milly nagy a megelégedés, ha neki 
megfelelhetnek, nem szükség hosszasan magyaráznom. Eze-
ket nem hiu kérkedésből, hanem igazságszeretetből kívántam 
elmondani, csupán az Isten dicsőségére. Jól tudom , hogy ez 
által szeretett főpásztorunk ismert szerénységét is sértettem : 
de csak azt gondolom , a hegyre épitett várost hasztalan ta-
kargatjuk , mert elrejteni ugy sem lehet. A győri püspöki ly-
ceumban az 1856-ik évi bécsi gyűléseken határozott uj rende-
letek életbe léptetvék már : ugy hogy jövő évre az u j rend-
szer egészen érvényre emelkedhetik. A püspöki tanárok szá-
ma 5, a növendékeké ez idén csak 29 volt. Ezek közül az idén 
csak 4-en levének püspöki kézrátevés által az Ur szolgái-, 
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s titkainak sáfárivá ; hogy hordozván az ő édes igáját, mun-
kásokul küldessenek ki tágas szőllőjébe. — Megható volt 
az egyházi-rendek feladásának ünnepélye : a bölcs főpap, 
miután mindenkép megvizsgálta az ordinálandókat, a szent 
rendek feladása előtt összeszedé mintegy egész szellemi 
ere jé t , és kenetes ékesszólással fejtegeté előttök a pilla-
nat fontosságát ; leirta az egyházi-rend méltóságát, és az eb-
ből rájok háramló kötelmeket. Szerettem volna odaidézni 
minden papot és papjelöltet: hogy rendült volna meg keblök 
hivatásuk szentsége, s a vele járó nagy felelősség iszonya-
tossága miatt , és elevenedett volna fel az elszántság, életöket 
akkép intézni, hogy egykor a számvételen bizton megállhas-
sanak. — Hogy a tulajdonképeni papnöveldében a nevelés 
ügye, s a tudományos, és erkölcsi képeztetés annyi zátonyokra 
ne találjon, Győrött a növendékpapok némileg előkészittetnek a 
különben , korunkban főleg nagyon is rögösnek mutatkozó pá-
lyára, az úgynevezett gyermek-seminariumban; melly amattól 
egészen elkülönített egyházi intézet, s két előljáró (kor-
mányzó, s tanfelügyelő) gondviselése alatt áll, s mellyben a 
közel lefolyt tanévben 35 , egyházi öltönyt viselő növendék 
nyert püspöki kegyből anyagi és szellemi ellátást. Nevezet 
szerint V-ik osztálybeli volt 13; a VI-ikban 8-an, aVII-ikben 
6-an , a VlII-ikban 8-an voltak. Nem különben részesültek e 
házban majdnem hasonló ápoltatásban, a székes-egyházban 
ünnepélyes isteni-szolgálat alkalmával énekelni szokott éne-
kes-gyermekek , számra 8-an ; kik vagy az elemi, vagy az al-
sóbb gymnasiumi osztályokat gyakorolták. íme , milly helye-
sen egyesíti magában egyházi életünk mezején ez uj ültet-
vény a gyermek-papnöveldét az énekesek növeldéjével ! De 
még sokkal szebbek és magasztosabbak a czélok, mellyek 
ez intézet eszméjével összekapcsolvák, és mellyek megfejtése 
bővebb értekezést igényelne : de alábbi megemlítésére egy 
kis béketűrést és engedelmet kérek. Most lássuk röviden, 
minő eredménynyel záraték be a tanév : hiszen ez választott 
tárgya közleményünknek. Ezt a győri főgymnasiumi tudó-
sitvány adja. Vonjuk tehát ki belőle a minket illetőket : a 
VH-ik osztálybeliek közül, kitünőleg elsőrendű 6; elsőren-
dű bizonyítványt nyert 2 ; a Vll-ikben 4 kitűnő, 2 első-
rendű; a VI-ikban visszás az arány; mert csak 2 kitűnő, 
és 6 elsőrendű; az V-ikben 11 kitűnő, és 2 elsőrendű. Az 
érettségi vizsgálaton 3 kitűnő, 4 pedig elsőrendű bizonyít-
ványt nyert. Igaz ugyan, hogy a sorozat a várakozásnak egé-
szen még nem felelt meg ; hanem a kik a körülményeket isme-
rik , mégis szép haladást vevének észre. Mellette nagy ne-
hézséget szül napjainkban a tanodákbani roppant nyelvzavar. 
Hányszor kell magát a tudományt áldozatul hozni az idegen, 
ismeretlen nyelvnek ! Ennek következménye azután az, hogy 
sokszor a jobb tehetség és nagyobb szorgalom sem vivhatja ki 
magának azon polczot, mellyet tőle különben elvárni lehetett 
volna. Egyébiránt azért is számit szíves elnézésre az ifjú se-
reg gyengébb része, mivel ez volt az első zsenge, a jégtörő 
év ; hadd feleljen meg tehát nevének. Legyen Istennek di-
csőség és hála, kinek határtalan kegyelme tetézé mindig az 
egész intézetet, mellynek jó kedvében adott léteit. Hála az 
Isten szeplőtelenül fogantatott anyjának , kinek védelme 
alatt áll intézetünk ; mert megóvá ennek lakóit e kezdő 
évben a személyválogatást nem ismerő kérlelhetlen halálnak 
zord betörésétől, s megoltalmazá, fentartá tisztelőit Isten na-
gyobb dicsőségére. ,Noli timere pusillus grex; complacuit 

enim Patri vestro dare vobis regnum.' Legfényesebb volt 
mindenek közt a tanfolyam ünnepélyes bezárása ; mellyből 
azonban szinte csak az idevonatkozókat akarjuk kiemelni. A 
zárszót Steiner Fülöp , 6-ik osztálybeli növendék-pap tartá; 
önmaga által szerkesztett, ékesen folyó beszédben , szivből 
szakadó szavakkal adván hő érzelem szülte hálát a ft. igazga-
tó urnák , s a ft. tanári karnak , egész évi viszonozhatlan fára-
dalmaikért. Az ajkairól édes hazai nyelven leömlő búcsúbe-
széd mélyen bizonyitá, mennyire áthatá a 4-ik parancs szel-
leme egész valóját; hogy felfogá annak valódi értelmét, melly 
minden elöljárót magába foglal. De különösen nagy és leróhat-
lan a hálaadó, mellyel tanárainknak tartozunk. Mert hogy élünk, 
azt ugyan Isten után szülőinknek köszönjük; de hogy jól és he-
lyesen tudunk élni, azt Isten után tanitó mestereinknek kell kö-
szönnünk. A főgymnasiumból magasabb tudományos intézetbe 
készülő ifjú elbucsuzék az összes ifjúságtól, kiválóan tanulótár-
saitól , és elmondá nekik az utolsó Isten-hozzádot : leesdé 
mindnyájokra az ég áldását, és kikéré számukra a ft. igazgató 
urnák atyai áldását. A legbensőbb megindulás nélkül senki 
sem maradt a jelenlevők közül. — Az érdemet jutalom szokta 
koronázni : igy jártak sokan a nyilvános sorozat felolvasása 
után is, jelesen 8-an a növendék-papok közül egyenkint egy-
egy csász. aranynyal dijaztatának ; mellyek 4 elsejét ő méltó-
sága a megyés-püspök , 4 utóbbikát ft. Nogáll Károly, cz. ka-
nonok ur volt szives ajándékozni. Ezenfölül még sok mások is 
dijaztattak részint az igazgatóság részéről ,Ifjúsági Plutarch'-
chal, vagy az akadémia által küldött , ft. Szilasy János nagy-
váradi kanonok urnák ,Philosophiai Tanulmányok' czimü je-
les müvéből ; részint pedig ft. Holló Mihály prépost ur gon-
doskodott arról, hogy a növendék-papok közül egy se marad-
jon dijazatlanul. E végett a Szent-István-Társulat által kiadott 
különféle munkákból 35 szép példányt küldött ; melly ez alka-
lommal osztaték az illetők között szét. Köszönet a nagy-
lelkű dijazóknak; kik a fiatal szivekre illy nemes vetély-
re inditás által akarnak hatni : hogy igy, a mit most némi 
földi érdekből tenni megszoknak, azt utóbb nemesebb ind-
okból , az Isten dicsőségére , önkényt művelni iparkod-
janak. Sok más kedvezményekben is részesült ez évben e 
zsenge intézet. Nem is emlitve a kegyes püspök ur foly-
tonos atyai gondoskodását, a már más alkalommal meg-
nevezetteken kivül szabad legyen jelen alkalommal különösen 
ft. Mogyorósy Pál kanonok és pápóczi prépost urat megem-
líteni, ki földtehermentesitési kötelezvényekben 200 frtot adott 
a házi kiadások fedezésére ; ft. Nóvák paulai Ferencz kanonok 
és adalberti prépost ur pedig több jeles képet volt szives ajándé-
kozni a különben még egészen föl nem szerelt ház ékesitésére. 
Isten fizesse meg a kegyes adományokat. (Folyt, köv.) 

Pécsi egyházmegye. A hitélet szilárdítására a kath. 
nép között, milly üdvös és hathatós befolyást gyakoroljanak 
a n é p m i s s i ó k , azt hazaszerte tapasztaljuk. Épületes pél-
dát hozok föl mindazok lelki örömére, kik a hitéletet figye-
lemmel kisérik. P ü s p ö k - L a k részesült aug. 14-és 15-ik 
napjain illy lelki élvezetben ; élvezetnek nevezem : mert a szi-
vet kimondhatatlan gyönyör rezgi át a hasonnemü ajtatossá-
gok alatt , ha ez valódi buzgalomtól hevül ; s kinek szive ne 
hevülne, midőn a vallásos tényeket nem csak lát ja, hanem 
maga is részt vesz bennök az ember ? ! Kinek lelke ne emel-
kednék föl a porból, és önsemmisége tudatában ne tekintne 
az égre, honnan a boldogító megnyugtatás mosolyog feléje ? ! 
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De térjünk vissza: 1856-ban a püspöklaki plébános buzgalma 
társulván másokéval, híveinek lelki örömet szerzett, és talán 
megigazulást is ; mert n é p m i s s i ó i a j t a t o s s á g o t tart-
ván , őket Isten igéjének erejével fölemelte az életbajok kö-
zül, és az angyali eledel táplálásával eltölté. De mivel az em-
ber gyarlóságából ki nem vetkőzhetik ez életben , s a megerő-
sült újra elesik , a kielégíttetett újra megéhezik : szükség te-
hát , hogy a föntisztelt lelkész buzgalma ismét felgyuladjon 
a talán itt-ott lankadók föliiditésére : azért a néhány év előtt 
dicséretesen megtartott ajtatosságot föléleszté rokonlelkü s 
buzgalmu társaival, nt. R é z b á n y a i János , pécsi papnö-
veldéi lelki igazgató , s R ó n a t y Sándor, himesházi káplán 
urakkal. E vallásos ténynyel egy másik jőve kapcsolatba : a 
„Szent-Olvasó-társulat" fölavatása, mellyre az engedélyt ma-
gától ő szentségétől nyerte, a neki kegyesen megküldött „De-
cretum Aggregationis" okmány erejénél fogva. Ez alkalomra 
a bold, szent Szűz gyönyörű szobra is megérkezvén Bécsből, 
mi sem hiányzott az ajtatosság megkezdéséhez ; mellyre a 
környékbeli hivek már eleve annak közhírré tétele által meg-
hivattak : és nem siker nélkül ; mert messze földről sereglett 
egybe a hivek sokasága, s pedig az igaz hit jelvényei alatt, 
bátran és lelkesedéssel lobogtatván a zászlókat, mik alatt e 
nemes csatára indulának : a test és vér , az ördög és világ el-
len kelle küzdeniök ! Mint a bölcs hadvezér, ugy cselekvék 
ő , a buzgó s bátor lelkipásztor : átgondolt hadi terveket ké-
szített , közülök azokat használandó, mellyek neki a győzelmet 
biztositandják ! A n a p i r e n d vala a terv a szivek meghódí-
tásán. Kivonatban közlöm. V a s á r n a p d é l e l ő t t . Harang-
gali jeladás után a népmissio áldozárainak ünnepélyes beve-
zetése a templomba reggeli 7 órakor; mit azonnal „Jöjj el 
Szentlélek" követe. Most a reggeli szent-mise tartatván, alatta 
a szent olvasó imádkoztatik. Mise után az első missio-beszéd. 
Ezt ismét[csendes szent-mise követi, utána a 2-ik missio-beszéd; 
ennek végeztével pedig ünnepélyes sz. mise. D é l u t á n . Két 
órakor jeladás, utána fél órával szent olvasó mondatik beha-
rangozásig; ezt alkalmas ének követvén, a 3-ik missio-beszéd 
tartatik, mellyet a hivek g y ó n t a t á s a követ , melly alatt 
a k e r e s z t ú t i litánia-ajtatosság végeztetik. Majd a m i s -
s i o - k e r e s z t kivilágítása, s az „Urangyala" elimádkozása 
jön esti 7 órakor. Az esti 9-kori harangozás negyed óráig, jelül 
szolgálj buzgó imádságra a bűnösök megtéréseért. H é t f ő n . 
(Nagyasszony ünnepén.) Reggeli 4 órakor a végzendő „Ur 
angyala" után negyed órai jel adatik a félbeszakadt gyóntatás 
folytatására. Hat órakor a szent olvasó elmondása, fél hétre 
énekes szent mise a társulati oltárnál, utána m i s s i o - b e-
s z é d ; ezt Mária-ének és szent olvasó elmondása követi, majd 
a társulati igazgató által tartandó rövid beszéd a „Szent-Ol-
vasó-Társulat" megalakulása-, s czéljairól. Ezt az ünnepélyes 
szent-mise követi a társulati oltárnál az Oltári-szentség kité-
tele mellett, utána missio-beszéd. D é l u t á n . Fél kettőre 
szent olvasó elmondása alkalmi énekkel, utána a missiói zár-
beszéd. Most litánia és lehető ünnepélyes körmenet ; mellyet 
a tagtársak ünnepélyes fölvétele követ rövid, de szivreható 
intelemmel. A társulati igazgató megszenteli az olvasókat, 
mi után ünnepélyes „Téged Isten dicsérünk" tartatik há-
ladásul. Végül a missio - szónokok ünnepélyesen a plebá-
nia-lakba kisértetnek vissza. Ezen napirend következtében 
megkezdeték az ajtatosság: a buzgalom akkép növekedék a 
hivek szivében , mint azt a hitszónokok erélyes működése fo-

kozá a szent vallás hathatós eszközeivel : az imádság-, igehir-
detés-, és a vérontásnélküli áldozat bemutatásával. Lelki gyö-
nyör vala a híveknek azt ismét megtestesülve látni, mire, a né-
hány év előtti missióra, olly édesen emlékeztek vissza ! Nem 
mondok sokat, midőn állitom, hogy az isteni kegyelem és ir-
galom szemlátomást müködék. Csak látni kelle ez áhítatos, ez 
alázatos, de azért egy szent örömtől lelkesült tábort : és kiki 
érzendette szavaim igazságát ; mert töredelmes bánat által 
megigazulván a hivek serege, fölötte számosan járultak az 
Urnák asztalához, hogy lelki erősödésre tápot nyerjenek, 
mint nyert egykor a nép csudálatos módon a pusztában Jézus 
által! A hivek serege magyar és német ajkuakból állott, és 
azért a missio-ajtatosság akkép intéztetett e l , hogy mindenik 
fél lelki vigasztalásban részesüljön. Megjelentek ez ünnepélyes 
ajtatosságon, ide nem értve a plébániához tartozó fiók-egyház-
beli hiveket, kik a buzgalomban úgyis vetekedtek a helybeliek-
kel, igen számosan. Istenem ! milly épületes jelenet, midőn a nép 
megalázva szivében, egymást felülmúlni törekszik, nem hogy a 
világnak, hanemlstennek tessék! Különösen megjelentek: Szé-
b é n y , D. S z e k c s ő , B á t a , B a r a c s k a , K é k e s d, Lo-
v á s z h e t é n y , S z. - E r z s é b e t , H í m e s h á z a stb. hely-
ségbeli hivek: megjelent köztük egy olly férfiú Í3,kinek tudomá-
nya, szerénysége s vallásossága bámulatot gerjeszt ismerői- s 
azért tisztelőiben, és ez : t. cz. M á t y á s Flórián, pécsi tanár és 
akad. tag. Valóban a lélek eltelik örömérzettel, és fölmagasul, 
midőn hasonlónak lehet tanuja. A derék tanár u r , kit e díszes 
hivatalra a pécsi tanári kar hivott meg, megmutatá az elbi-
zakodott világnak , hogy a szivalázatban rejlik a valódi becs, 
és nem az emberi ész bölcseségében, melly Istenhez mérve 
semmi, enyészetes árnyék, még parányi fövényszem is alig ; 
megmutatá, hogy a kereszt előtt meghajolni nem szégyen, 
gyarlóságink elismerése kötelesség, az angyalok eledelével 
élni, s vele táplálkozni lelki vigasztalás, a vallási kötelmek 
teljesítése a valódi miveltség és tökély csalhatlan mérve. 
Ezt jegyeznék meg bár mindazok maguknak, kik a vallást 
csak félvállról említik, hahogy megemlíteni méltónak tart ják 
kárhozatos elbizakodásukban ! Emlékezetes napok maradand-
nak ezek a környékben sokáig, a lelki örömnek napjai ! Adja 
Isten ! Gr. F. 

K a l o c s a , august. 15-én. Mint hazánk sok más szé-
kes-városában , ugy nálunk is a boldogs. szent Szűz mennybe-
vitelének ünnepe a fő-templom bucsu-napja, mellyre számos, 
közel- és távol-vidékiek seregeltek ez idén is a boldogs. szent 
Szűz tisztelete végett össze. Különféle ajkú népek egyesült 
akarattal törekednek illyenkor a szent gyónás és áldozás által 
újra megerősitve , magukat a boldogs. Szűz anyai oltalmá alá 
helyezni. Az ünnepélyes sz. misét kegyelmes főpásztorunk 
mutatta be a boldogs. Szüz-anya nagyobb tiszteletére, Isten-
nek dicsőségére, s a hivek lelki-testi szükségeinek enyhülé-
sére. Az ünnepély jelentéséhez mért sz. beszédet ft. K o v á t s 
József kanonok ur tartotta. Isteni-szolgálat után, a számos 
bucsu-vendégek lobogóik alatt visszafelé folytatták a zarán-
doklat út ját ; magukkal vivén a növekedett buzgóságot, mely-
lyet számos , jámbor keresztény társaik épületes példái-, s a 
közajtatosságból merithettek. E nap ez idén ránk rézve any-
nyiban is érdekes, mert ma délután temetik ft. B a r t o k 
Mátyás főkáptalani őrkanonok földi maradványait. Tegnap 
reggel végezte be , életének 68 ik évében példás életét. Szü-
letett ő 1791-ben; 1816-ban pappá szenteltetvén, mint segéd-
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lelkipásztor nagy buzgósággal működött. 1828-tól 1850-ig 
mint bajai plébános, mit s mennyit tett légyen a hivek lelki 
épülésére, azok tudnák elmondani, kik ez időben pásztori 
működését figyelemmel kisérték. Az köztudomásu dolog, hogy 
a boldogult mint lelkipásztor a rendetlenségeket nem tűrte ; 
az egyházi tanitói hivatalt becsülte, és szorgalommal teljesí-
tette ; az igaz jámborságot különféle, az egyház tekintélye 
által támogatott társaságok , ünnepies isteni-tiszteletek által 
elősegítette; az egyházi fegyelmet gazdagok és szegények 
tekintetében sürgette ; a legjózanabb elveknek határozott ba-
rátja , a képzelődésre épitett ujitási viszketegnek őszinte elle-
ne volt ; paptársait, tettetést nem ismerő, s ügyes körüllá-
tást tanusitó, önzéstelen vendégszeretettel kedvelte ; papi 
élete feddhetlen , buzgósága állhatatos volt. A fejedelmi ház-
hoz való őszinte ragaszkodását alkalmul felhasználva, némi 
fegyelemkerülő, fékezetlen szabadossági hősök őt a 4S-ki za-
varokban kiméletlen sérelmekkel illeték : mig jó nyájának és 
paptársainak legmelegebb részvétével találkozott. Istenben 
vetett hite, s a boldogs. Szűz iránti erős bizalma őt e halál-
veszély-, és hosszas fogságból is kimenté. Ez időn tul a kalo-
csai főkáptalan tagjává avattatván, mintegy három évet a 
papnevelőház igazgatásában töltött ; melly időköz a jó urat 
előttünk tiszteletreméltóvá s feledhetlen emlékűvé tette. Az 
egyenes jóakarat, őszinte szivjóság, tétovázást és leplezést 
nem ismerő határozottság, elöljárói iránt való engedelmes-
ség , alattvalóitól az engedelmesség megkivánása, béketűrés, 
az imádságban és egyéb buzgósági foglalatosságban való áll-
hatatossága, fényvonásai voltak. Főleg tiszteletreméltó volt 
benne a papi férfias ragaszkodás, mellyel a breviariumi imád-
sághoz viseltetett ; mellyet ő utazásaiban, nagy plébániájá-
nak ugyancsak viselt terheiben, soha el nem hagyott, s mire 
a növekedő papokat is serkenteni soha meg nem szűnt. Az Ur 
háza iránti buzgalmáról szép emlék a bajai plébániatemplom 
uj főoltára, mellyet ügyes művészek által nagylelkű bőkezű-
séggel készíttetett *). A társaságot szerette, vig órákat maga 
is örömest, és bőkezűen szerzett másoknak : de a rendetlensé-
ge t , mértékben tulhajtást semmiben sem kedvelte. Melly tu-
lajdonainál fogva nem csak paptársai-, s több jóakaróinak 
szeretetét, valamint ismerőinek tiszteletét bírta , hanem elöl-
járóinak szives hajlandóságában is részesült. Kegyelmes fő-
pásztorunknak, betegágyánál ejtett résztvevő szavai, neve-
zetes enyhülésére voltak. Sőt már boldogult nm. Klobusiczky 
Péter érsekünk is a bajai tüz után őt legérzékenyebb részvét-
tel segitette ; boldogult nm. gróf Nádasdy Ferencz főpászto-
runk, a fönérintett zavarok alkalmával egész atyai befolyás-
sal javára működött. Különös jellemvonása volt a boldogult-
nak, a boldogs. Szűz tisztelete ; mellyről ő állitá, hogy egy 
alkalommal csak ez uton tartotta meg életét. Többen emlékez-
nek arra is, miszerint néhány évvel előbb mint székes-egyhá-
zi főesperes épen a mai nap tartván szent beszédet, igen biz-
tatta hallgatóit a boldogs. sz. Szűz tiszteletére ; előadván ne-
kik azon nyugalmat, mellyet azok éreznek haláluk óráján, 
kik a boldogs. sz. Szüzet tisztelik. A mit mondott, azt tapasz-

*) A boldogultnak titokban gyakorolt jótékonysága felől tanús -
kodnak azon kegyes adományok is , mellyek kútfejéről most már nyil-
tan szólhatni, s mellyek csak e lapokban is (1. ,Religio.' 1859. I. 44. sz.) 
ezerekre mennek. S z e r k . 

talni is szerencsés volt: rövid betegség után, példásan elké-
szülve a fölvett szentségek által a halálra, néhány nappal már 
halála előtt végvonaglásba esett ; melly küzdelem a boldogs. 
sz. Szűz mennybevitelének előnapjáig tartott , midőn reggel 
nyugodtan hagyta el porlandó testét, mellyet ma a földbe ta-
karítunk. Adja az Isten , hogy a megyei névtár, mellyből az 
élet Ura illy érdemes, példás papnak, a boldogs. sz. Szűz illy 
hő tisztelőjének (a mi egy papban olly igen jellemző,) nevét 
kitörlé, hasonló veszteséget ne lásson ; s hogy azt, mellyet itt 
kitörlött, az élet könyvébe a sz. Szűznek örök tisztelői sorába 
irja fel: itt alant pedig pótolja sok lelkes sarjadó növendé-
kek neveivel, kik a boldogs. sz. Szűz tiszteletében és egyéb 
életrevaló , határozott papi erényekben , a buzgóság és fedd-
hetlenség követésében, atyáik példáit utánozzák. 

Verclioviua , jul. 24-én. Az évenkinti papi gyűlések 
egyike a felső-verchovinai gör. kath. papság által ez évi jun. 
9-én tartatott meg Izkán. Az illető lelkészek idejekorán szo-
kás szerint teljes számmal megjelenvén, a nevezett helység 
egyházába siettek, hol nt. bukóczi lelkész ur uj-szövetségi sz. 
áldozatot mutatott be mindnyájunk Urának ; közbékét és ki-
engesztelést esdvén a királyok királyánál. Sz. mise végezté-
vel szentelt chrisma osztatott el parochiánkint a lelki szük-
ségletekre. A lelkészek ezután kerületi ülést tartottak a paro-
chialis házban. Elnöklő kerületi esperesünk, megnyitó beszé-
dében többi között örömét fejezte ki a fölött, hogy mult évben 
a kerületi papság közt semmi halálozás nem történt ; a beszéd 
végével mélt. püspökünk több rendeletei olvastattak föl, mely-
lyek alkalmazása a helybeli viszonyokhoz , kölcsönös eszme-
cserére adott alkalmat. Elénk lelkesedéssel fogadtatott ő mél-
tóságának abbeli felhívása, mellyben pénzbeli adakozásra szó-
litja föl a megyei papságot, azon telek megvételére , mellyen 
a halhatatlan emlékű Bacsinszky András, Munkács-megyének 
egykori püspöke született, Benetine helységben, az itteni is-
kola számára. Nem is arról vala szó, mintha a Bacsinszky 
család most élő tagjai meg nem vehetnék az emiitett telket; 
hanem hogy alkalom nyujtassék annak megmutatására : meny-
nyire tudjuk méltányolni azon nagy szellem emlékét, melly e 
megyének dolgait rendes alakba öntvén, annak részére meg-
kívántató méltóságot, és püspökségi előnyttuda érvényesitni. 
Mi részünkről nem késtünk, tehetségünk szerint pénzbeli ál-
dozatunkkal járulni e czélra ; remélve, mikép többi paproko-
nink is hasonlón fölfogják e czél magasztosságát. Erre kö-
vetkezett az ő méltóságától kiadott uj stolarís schema kihir-
detése ; melly a helyenkint felmerült félreértéseknek, kivált az 
uj pénzviszonyt illetőleg, megszüntetésére, valóban üdvös 
rendelet. Az ajándékkönyvek szinte e gyűlés alatt osztattak 
Szét a szegény iskolás-gyermekek részére , azon megjegyzés-
sel , hogy azok nem a gyermekek, hanem az illető iskola tu-
lajdonául tekintessenek. Nagyon czélszerü volna, ha az is-
kola-könyvek tulajdonosai néhány példányt mindig letétemé-
nyeznének kerületenkint az illető esperes uraknál : mind a két 
fél fölötte nagy szolgálatot tenne a közügynek ; s a vagyono-
sabb szülők , csekélyebb utárijárás mellett, hamarább szerez-
nék meg gyermekeik részére; mig most sok helyütt ketten is ol-
vasnak egy könyvből. A lelkészek részére közvitára a concorda-
tum néhány szakasza volt kitűzve ; az éneklészek pedig a nagy 
katekizmus első részéből kérdeztettek ki. R i s k ó Mihály. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: S o m o g y i K á r o l y . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Mozgalom a bölcsészet terén. V. — Szürke 
nénék. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Au-
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Mozgalom a bölcsészet terén. 
y. 

A már érintett perennis philosophia elveit és 
axiómáit, habár elszórtan és rendszer nélkül, de se-
hol , egy bölcsnél sem találjuk jobban, világosabban 
és határozottabban kifejezve, mint a szent iratokban. 
Igy tárgyunkra tartozó itt aXIII. zsoltár első szaka: 
„Dixit insipiens in corde suo: non est Deus." A ki 
csak valaha erre nézve jelesebb irástudóst olvasott, 
méltányolni fogja annak bölcsészeti érdekét. A zsidó 
szövegben az insipiens alatt feslett életű, alávaló s 
megvetésre méltó, romlott lelkű, rossz szivü ember 
értetik, ki nem élvezi többé a szellemi életet, melly 
az igazság megragadásában és szeretetében áll. Leg-
alább ez a ,nebala' jelentése. Nincs is abban semmi 
csudálni való, ha illynemü ember olly messze viszi, 
hogy szivében mondja: nincs Isten; hogy kivánja: 
csak ne volna Isten; hogy él, mintha nem volna Is-
ten. — A versszak másik részében a szöveg ,elohim' 
szót használván, az alatt a mindenek gondviselője, 
az emberi-nem itélő birája értetik. Miből azt tanul-
juk , hogy az istentelen, kiről itt a látnók szól, tu-
lajdonkép egy deista, ki ugyan nem tagadja föltét-
lenül Isten létét, de csak a gondviselést s az utolsó 
Ítéletet vonja inkább kétségbe. E g y , istentagadás-
sal , legalább a mi a következéseket illeti, határos 
istentelenség. Az istentelen, szivében képzé e gondo-
latot: hogy nincs Isten; mert a sziv romlottsága az, 
mi illy iszonyú istentelenséget szül és istápol. Ne-
hogy azonban csak magunk véleménye lássék sze-
repelni, G e n eb r a r d u s , a hires aixi érsek (a XVI-ik 
században) commentariumát a zsoltárokról, melly a 
tudósok ítélete szerint e tárgyra nézve egyike a leg-
jobb müveknek, hívjuk segítségül. E magyarázat-
ban a kérdéses istentelenről mondatik : „qui mente, 
virtute omni et sapientia vacat, ratione et cerebro 
vacuus, non insipiens proprie, sed sceleratus, qui 

stultitiam cum improbitate habet coniunctam, vanus 
in rebus omnibus, cui omnia def luunt—" A ,non 
est Deus' versszakra pedig mondatik, tudnillik : „non 
est, qui provideat, non est Dei providentia. Elohim 
e n i m iudicem sonat, ac providentiam respicit, non 
essentiam, id est, non Deum significat, quatenus est 
primum ens, rerum opifex, et causa, sed quatenus 

' iudex, moderator, providens . . . Est ergo sensus: Apud 
se cogitât, etiamsi non loquatur, sentit, disserit im-
pius, non esse Deum, qui iudicet quemquam ex suis 
factis, Deum , qui attendat, consideret, curet homi-
num res, actiones, opera, Deum, qui praemiis poe-
nisve bene maleve agentes afficiat. Quare ruit ad 
omnia flagitia securus de supplicio." Tehát nem spe-
culativ, elméleti istentagadóról, hanem gyakorlati-
ról van itt szó. Ekkép világos, hogy a szent-irási ál-
litásnak erkölcsi momentuma vagyon. Ez erköicsi,mo-
mentum pedig bölcsészeti tanulmányainkra nézve 
igen érdekes jelenség. Ugyanis a dialectikai észjárás, 
miként fönebb érintettük, bizonyos föltételekkel jár, 
mellyek nélkül nem gyakorolható. Es mondottuk, 
hogy ez észjárást a föllengőbb tehetségek, csak ugy, 
mint a csekélyebbek gyakorolhatják. Mégis vaunak, 
kik azt mindenkor nem teszik. Mert valamint nem 
minden szellem hozza le mindig a szükséges követ-
keztetéseket az elvekből, mellyeket ismer: szintúgy 
nem minden szellem emelkedik mindig föl minden 
végesből a megfelelő végetlenhez, vagy minden tü-
neményből az eszmékhez, vagy minden teremtmény-
ből Istenhez. Valamint vannak elmék syllogisticus 
mozgás nélkül : szintúgy vannak dialectikai emel-
kedésben szűkölködők is. Vannak elmék egyik, és má-
sik nélkül is ; mind deductio, mind inventio nélkül. 
De deducál mindegyik, midőn lökést kap. Van logi-
kai kényszerültség, melly akárkit kényszeríthet, egy 
elvben rejlő következtetés belátására ; de nincs mind-
nyájának, mi könnyen megfogható, szükségképen 
inventiója; nincs mindnyájának dialectikai emelke-
dése: elmebeli kényszerűség e pontra nézve nem 
lehetséges. Az értelmi tehetség elvesztheti, vagy 
visszanyerheti emelkedési röptét a végtelenhez. Az a 
lélek és erkölcsi szabadság hatályától függ; mint-
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hogy ez emelkedés egyszerre elválaszthatlanul ér-
telmi s erkölcsi, és nem lehet egyéb, az összes em-
beri lélek mozgásánál. Az értelmi mozgás a végtelen 
felé mindig igaz, mindig lehetséges, mióta az ember 
az ész adományával föl van ruházva; de tettleg nem 
hajtatik végre a lélekben , megfelelő erkölcsi moz-
gás nélkül. Ezért beteg lelkek nem gyakorolják azt, 
még akkor sem, ha másnak szava az ő jelenlétökben 
bizonyítja azt, és végrehajtja. A deductiót, ha kül-
ről jö t t , kevesbbé kifejlett szellem nem fogja föl 
mindig; de egy másik pillanat, a figyelmezés pilla-
nata megfoghatóvá teszi azt. A dialectikai járást vé-
gesből a végtelenhez, még gyakrabban értik félre a 
beteg és gyenge szellemek. Élénkebb figyelem pil-
lanata nem elégséges : itt erkölcsi gyógyulás- és vál-
tozásra van szükség. 

E tény, csak kevesek által észrevéve, igen fon-
tos. Az a logika és morál, értelem és akarat, ész és 
szabadság közti köteléket és viszonyt érinti. Hogy 
az ész és szabadság közt bizonyos kötelék létezik : 
tagadni nem lehet; mert vannak ítéletek, mely-
lyek egészen szabadok. A melly bölcsészeti iskola 
megengedi, hogy minden Ítélet szabad : nyilván té-
ved. Ugyan miben lehetne a deductio szabad? Syl-
logisticus következtetés szükségszerű, midőn az el-
vek megállapittattak. Hamis azonban mégis, hogy 
minden igaz ítélet szükségszerű. A dialectikai moz-
gás a végesből a végetlen felé, s az abból kifolyó 
Ítélet, egy ízben igaz és szabad ; és jóllehet mindig 
igaz, nem hajtatik máskép végre, mint azon föltéte-
lek alatt, mellyek a szabadságtól függnek. E dia-
lectikai , mindenből, a mi véges, végtelenhez menő 
ítéletek lételének első erkölcsi föltétele az, mit ,a 
végtelen érzetének'(sens de l'infini) kell nevezni; ez 
i s t e n i - é r z e t , melly mindig megvan, melly a leg-
főbb jóhoz, vagy a végtelenhez való egyetemes von-
zása minden léleknek. Azután minden lélek, a sze-
rint , a mint a végtelenhez való vonzásnak szabadon 
megfelel, hoz, vagy nem hoz igaz ítéletet, melly 
minden végesből végtelenhez hat. Sőt, miként azt a 
bölcsészet összes története, de kivált a jelenkori né-
met bölcsészeté, bizonyítja, hozhat hamis ítéletet is, 
melly minden végesből, a végtelennek ellenkező ér-
telmében , a s e m m i felé halad. 

Isten létének bebizonyítása tehát az ész két lé-
nyeges járásának egyikéből ered, de valójában sza-
badon , erkölcsileg épen ugy , mint észszerüleg, haj-
tatik végre. 

Megengedem, hogy ez csakugyan a mi gonosz 
logikai szokásainkból, mellyek a logika és morál 

közt tökéletes elkülönzést tesznek föl, származik. De 
e föltevés, a milly különös (minthogy megengedi, 
hogy az értelem és akarat, e két tehetsége azonegy 
egyszerű léleknek, nem bir közös gyökkel,hol érint-
keznék), olly hamis is. Volt, és az még most is, — 
vészszirtje a bölcsészeinek. Tagadhatlan, hogy va-
lamint szükségjvan bizonyos értelmi állapotra, s nem 
csupán állapotra, hanem tettre is, akaratbeli cselek-
vényre, figyelemre, a végett, hogy az ész egyik 
mozgása végrehajtassák, a syllogismus képeztessék, 
vagy megértessék : szintúgy szükség van azonkívül 
bizonyos erkölcsi állapotra, mellyet j o b b - é r z é s -
n e k (sens droit) lehet nevezni, s egy akaratbeli s 
erkölcsi cselekvényre a végett, hogy az ész másik 
mozgása megértessék, vagy végrehajtassék. A j o b b-
é r z é s , melly különben ugyanegy az i s t e n i - é r-
z e 11 e 1 (sens divin), azon rejtett ok, mellyről Pascal 
szól, midőn mondja : „A szívnek vannak saját okai, 
mellyeket az ész nem ismer." Ez azon rejtett ok, 
mellyet nem bir az istentelen, midőn szivében mond-
ja : nincs Isten. 

Illyen a természete, illyenek föltételei az Isten 
léte igazi bizonyságának. Röviden: az Isten létének 
igazi bizonysága nem egyéb, mint maga a gyakor-
lata az ész két járása egyikének, — a főbb észjárás-
nak , melly tudnillik nyújtja az elveket (maiores), s 
az inventio logikáját képezi. Ez észjárás teljes alkal-
mazása az Isten létének bizonyságát foglalja magá-
ban. Ismételjük: áll ez észjárás ama menetből, melly-
nél fogva az összes lélek minden véges lényből, és 
minden véges sajátságból indul k i , hogy a véges 
határainak eltörlése által a végtelen Lényt , vagy a 
végesnek, mellyet szemlélünk, megfelelő végtelen 
tökéletességet bizonyítsa. 

S e bizonyítás mindig igaz, Leibnitz által ki-
mondott ez elvnél fogva: hogya végesnek szabályai 
a végtelenben sikerülnek, és viszont ; más szavakkal : 
hogy a véges egy képe a végtelennek. A mi, miként 
Leibnitz észreveszi, arra megy ki , hogy minden Is-
tentől kormányoztatik, ki mindent önmagához illő-
leg kormányoz. 

Ez észjárás szintolly bizonyosságu, mint a mér-
tan , mellyre úgyis alkalmaztatik. Ez alkalmaztatás 
a calculus infinitesimalis. 

Máskép, igazán és tettleg, soha ez észjárás nem 
hajtatik végre világosan, és Istent csak az értelem 
és akarat, ész és szabadság egyidőbeli cselekvény 
által éri el. 

Az ő rugója a lélekben az isteni-érzet, a végte-
lennek érzése, vagy , ha ugy tetszik, a legfőbb jó-
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hoz való elkerülhetlen vonzás a lélekben. De e rugó, 
melly mindenkinek van adva, a lélek erkölcsi álla-
pota szerint működik, vagy alábbhágy, vagy meg 
is fordítja irányát. (L. Exposition, p. 54—68.) 

* 
* * 

Mint az előadottakból kitűnik, G-ratry bölcsé-
szeiének kiváló érdeket e kettős, ellenkező irányban 
működő észjárás megkülönböztetése s összehasonlí-
tása kölcsönöz. Mindezt ő Logicájában fejti meg ; de 
már a Theodiceában készíti rá az olvasót elő, s tár-
gyának történeti hasznát veszi. 

Isten ismerete ugyanis minden elméleti kérdé-
sek közt legfőbb és legkitűnőbb levén, vizsgálatai-
nak eredményét méltán legelőbb erre alkalmazza, s 
ez ismeretet, mint a gondolkozás ez ellenkező moz-
gásának hatályát megható, s a hagyományos hit-
tannal épen nem ellenkező módon varázsolja elő. 
Egyúttal az álbölcselet egész ereje ellen, melly ki-
vált Hegel sophismáiban rejlik, fordul, hogy meg-
mutassa, mennyire ellenkezik az az ismeret ez alap-
törvényével , s hogy az ő egész tudománya a tudás 
természete elleni bűn ; ezzel fölfedezvén a rést, mely-
lyen Hegel bölcseletének összes erejéhez férhetni, 
melly ereje a logikai módszerben fékszik, miként 
azt e bölcselet maga bevallja. 

Gratry szerényen inti az olvasót, hogy mind-
abban, a mit előad, nincs semmi u j , hanem mind 
régen és mindenkor, kivált a XVII. században, jól 
ismert dolgok ; ő csak szerencséjének tartja, hogy 
élénkebb világosságba hozhatta a bölcsészet e köz-
pontját, mellynél annak minden sugara összefoly. S 
a kérdést minden oldalról meg- és fölvilágosítandó, 
tárgya támogatására, Plato, Aristoteles, sz. Ágoston 
és aquinoi sz. Tamás, a XVII. századbeli kitűnőbb 
lángelmék, ugy mint Descartes, Pascal, Malebranche, 
Thomassin, Pétau, Fénelon, Bossuet és Leibnitz, mint 
megannyi bölcsészet-történeti emlékoszlopok Theo-
diceáit tanulmányozza s leleplezi : annál örömestebb 
mulatván e tárgynál, mert az egyszersmind a böl-
csészet történetének tanulmánya. Az idézett bölcsek 
története majdnem összes történetét teszi a Philoso-
phiának. De a bölcset, miként már másutt érintettük, 
Theodiceája által ismerjük meg. Valamelly szerző 
Theodiceája magában foglalja az ő módszerét, meg-
ismerteti gondolkozás- és erkölcstanát, metapliysi-
káját és eszméinek elméletét, tehát az ő lélektanát 
is. Ez értelemben a bölcsészet egészen a Theodiceá-
ban foglaltatik. S ekkép minden nagyobb elmék theo-

diceáit tárgyalván, egyúttal a bölcsészet kivonatát 
és rövid történetét adja elő. 

E történeti előadást szerzőnk a mondott kettős 
észjárásnak, inductio- és deductionak tökéletes leírá-
sával érdekesíti, s amannak e fölötti elsőségét tün-
teti ki ; megmutatván a Theodiceában annak minden 
korban a legnagyobb szellemek általi gyakoroltatá-
sát, a Logicában pedig részletes elemzését nyújtván : 
a mennyiben tudnillik az inductionak hármas mozza-
natát különbözteti meg, mellynél fogva az emberi 
szellem előbb a benyomások- és tüneményekben a 
dolgok lényét, aztán a különös lettdolgokban a kö-
zönséges törvényt, és végül a törvényekben az oko-
kat fogja föl. Ez a kérdéses észjárásnak mintegy hár-
mas állomása, vagy lépcsője, mellyek, mint látjuk, 
egészen ellenkező sorozatot képeznek, mint az a syl-
logismusnál történik. Ez, t. i. a syllogismus, a tör-
vények elveiből az egyes és különös igazságokat is-
meri föl, és csak a foglalóból (contínens) a foglaltat 
(res contenta) fejti ki. Az inductio ellenkező irány-
ban mozog, és ott végződik, hol a deductio kezde-
tét veszi. 

Ez elemzésnél különös figyelmet érdemel a bi-
zonyosság érvénye, mellyel az inductio bir ; melly 
G-ratry bizonyítása szerint nem kevesebb, mint a 
mértani : mert Grratry megmutatni törekszik , hogy 
a Geometriában csudákat mivelő infinitesimalis cal-
culus semmi egyéb, mint alkalmazása az inductionak 
a mértanban, és hogy nincs ok rá , miért e közönsé-
ges észjárás a Metaphysica terén szintolly szerencsé-
vel ne alkalmaztathatnék. 

A fönebb előadottakból végre kitetszik, hogy 
ez észjárás alapja szinte a lettdolog, mellyből kiin-
dul, az apostol szava szerint : „Invisibilia Dei per ea, 
quae facta sunt, intellecta conspiciuntur." Mire sz. 
Ágoston magyarázatként hozzámondhatta : „Non 
enim frustra et inaniter intueri oportet pulchritudi-
nem coeli, ordinem siderum In quorum conside-
ra t ion non vana et peritura curiositas exercenda 
est ; sed g r a d u s ad i m m o r t a l i a e t s e m p e r 
m a n e n t i a f a c i e n d i ! s . " (Conf. I.) Egyszersmind 
a merő speculativ bölcseleti rendszer támaszát vesz-
ti; s a bölcs, hogy haszonnal bölcselkedhessék, előbb 
a bölcseség keresésére és szerzésére intetik az irás 
azon szavaival : ,,Sapientiam omnium antiquorum 
exquiret sapiens, et in Prophetis vacabit." (Eccles. 
39.) E szent-irási fejezet a leggyönyörűbb utasitás a 
bölcselkedni kívánóra nézve. A bölcsészet csak igy 
ízleltetik meg jól, és vezet czélhoz ; különben egy 
nagy bölcsész szerint, ha tudnillik rosszul ízleltetik 



meg, elvezet inkább attól, — abducit aDeo, ki czélja a 
bölcsészeinek. K1 e z s ó József. 

Szürke nénék. 
Az ugy nevezett szürke nénék testülete ujabb időben 

meglepő gyorsasággal terjedett e l , s nem csekély áldozatot 
követelő, szeretetteljes müködésök olly áldásdus , hogy érde-
kesnek találtuk, átalában az ujabbkori kath. nő-intézeteknek, 
különösen pedig a szürke nénék testületének a kath. egyház-
hozi viszonyait néhány sorban felderitni. 

Az ujabbkori vallásos nő-intézetek neve alatt olly nőknek 
szövetkezését ért jük, kik, hasonlóan valamelly szerzetes-rend-
hez , felsőbbségileg jóváhagyott szabályok szerint közös éle-
tet élnek , mindnyájoktól elismert s tisztelt főnökné vezetése 
alatt egy jól rendezett testületet képeznek, és magukat vagy 
csak egyszerű Ígérettel, vagy pedig egyszerű egyházi foga-
dalommal , azonban zárdába való zárkózás nélkül, kötelezik 1). 
U j a b b intézeteknek neveztetnek: minthogy szervezetök, 
vagyis az egyes helyeken levő testületeknek egy szerves 
egészszé való összeköttetése, s az e czélra választott testületi 
főnökné fővezetése alá való rendeltetése az ujabb kornak szü-
leménye. Voltak ugyan az előbbi századokban is egyes nő-
testvérületek , kik ugyanilly hit- s erkölcsbeli alappal birtak ; 
letevén az egyszerű egyházi fogadalmakat, minden kötele-
zettség nélkül, a zárda falai közt tölteni életök napjait : de 
csak ujabb időkben sikerült e testvérületeknek, az egyházi 
helybenhagyást kinyerniek, mi által fontosságuk s jelenté-
kenységök nagy mértékben növekedett. 

Az ujabbkori vallásos nő-testületeknek a valóságos nőszer-
zetes-rendektőli különbözése kiviláglik, ha tekintetbe vesz-
szük : 1) a fogalmakat, mellyeket az egyházi jog a szerzetek-
ről (Ordo) , férfiszerzetesekről (Religiosus , reguláris) , és nő-
szerzetesekről felállít ; és 2) ha tekintetbe veszszük a szer-
zetalapitási határozatokat, mellyeket az egyház a valóságos 
nő-szerzetek számára hozott. 

S z e r z e t (Ordo , Religio) alatt egyházjogi értelemben 
tudnillik ugyanazon nernü személyek egyesülése értetik, kik 
a szegénység , szüzesség és engedelmesség fogadalmainak 
ünnepélyes letevése által egy, a romai pápától helybenha-
gyott testületben élethossziglan arra kötelezték magukat, hogy 
bizonyos megállapított s jóváhagyott szabályok szerint fognak 
élni. Az ujabbkori vallásos nő-testületek nélkülözik ezen alap-
föltételt , az ünnepélyes fogadalmakat ; a követelt egyszerű 
fogadalomra , az életmódra , valamint a belső szervezetre néz-
ve a szerzetektől, miként ezeket a tridenti zsinat meghatá-
rozza , egészen különböznek. Mig tudnillik az apácza, a nő-
szerzetes (Monialis professa) a szegénység fogadalmát illető-
leg fönálló canoni határozmányok folytán elveszíti a jogot , va-
lamit birhatni, valamit sajátjául szerezhetni, bármit mint 
személyes tulajdonát használhatni, szóval, mig az apácza pol-
gárilag holt : az ujabbkori vallásos nő-testületek tagjai meg-
maradnak ,personae sui iuris', vagyis meg nem fosztatnak 

a jogtól, valamit birni, birtokuk fölött végrendeletileg intéz-

J) ,Die neueren religiösen -Frauen-Genossenschaften nach ihren 
rechtlichen Verhältnissen dargestellt von Dr. B. Schels. SchalThau-
sen, 1857.' 

kedni , valamit maguknak saját birtokul megszerezni, azaz : 
még birnak személyes tulajdonjoggal. A szegénységnek egy-
szerű szertartások mellett letett fogadalma szorosan véve 
csak arra kötelezi őket, hogy ők , mig a testvérületnek tag-
jai , ha ez mindjárt éltök hosszáig tartana is , földi javaiknak 
használatát és kezelését mindenkor azon elöljáróik akaratának 
készségesen alávetik, kiket az egyházi hatóság a nő-testület 
fölé rendelt. Az egyházi jog a bármilly rendű apáczáktól, ün-
nepélyes fogadalmaik letevésekor, bizonyos anyagi hozományt 
előirva követel, a szüzesség ünnepélyes fogadalma folytán, 
melly által képletileg — mystice — Krisztusnak mintegy je-
gyeseivé lesznek : az ujabbkori vallásos nő-testületeknél pedig 
ennek helye nincs ; melly testületekbe, kivánat szerint, alkal-
mas tagok felvétetnek még azon esetben is, ha azok épen sem-
mi anyagi javakkal nem birnak ; vagy ha valamelly hajadon, 
ki a vallásos testületbe tagul felvétetni akar , anyagi javakkal 
bir , s ezeket hozománya gyanánt magára a testületre átru-
házza : ez esetben az utóbbi a jelölttel az anyagi javakat ille-
tőleg határozott szerződést köt ; ez anyagi hozomány végre 
is nem levén más, mint járulék az illetőnek élelmezésére. 
Az egyházi jog értelmében arra , hogy valahol kolostor ala-
pittassék, nem csak a megyés-püspök kifejezett jóváhagyása 
szükségeltetett, hanem azonfölül megkívántatott, hogy a hely-
beli lelkipásztor, a község, a környékbeli kolostorok, főleg 
pedig a romai sz.-szék a szándékolt kolostor alapitásálioz be-
egyezését adja. Az ujabbkori vallásos nő-testületek közül 
egyetlen-egynek sem tétetik kötelességül, hogy a mondott jó-
váhagyást , illetőleg beegyezést, maga részére kieszközölje. 
Az egyházjogi határozmányok szerint nem lehetett bárhol is 
nő-szerzetesek számára kolostort alapitni, ha csak legalább is 
12 apácza nem láttathatott el az alapítvány jövedelmeiből ; ez 
apáczáknak a kolostor falain belül való tartózkodás szoros kö-
telességül tétetvén : az ujabbkori vallásos nő-testületektől ez 
alapitvány-kimutatás nem követeltetik ; valamint a kolostori 
zár alól is felmentvék , minthogy az rendeltetésűkhez képest 
épen kivihetetlen. A mondottakból eléggé kiviláglik, hogy a 
jelenkori vallásos nő-testületek az egyházjogi értelemben vett 
nő-szerzetektől lényegesen különböznek; s ha mindjárt a kér-
déses nő-testületek tagjai szintúgy, mint a nő-szerzetesek, ko-
lostori ruhát viselnek, bizonyos, szabadon választott szabályok 
szerint élnek , magukat bizonyos nemű fogadalmakkal kötele-
zik, az előirt egyházi imádságokat imádkozzák, s egyéb ajtatos-
sági gyakorlatokat véghezvisznek is : mindazáltal ez mind nem 
bir még azon erővel, hogy illy testületek tagjai ,personae re-
ligiosae', vagyis ,moniales', apáczáknak neveztessenek. Csak a 
romai sz.-széknek ünnepélyesen kihirdetett elismerésétől nyer-
nek illy vallásos nő-testületek egyházi jelleget, és a jogot, 
hogy a többi (pápailag már elismert) nő-szerzettől különböző 
helyezetökben, mint egyházi intézetek fönálljanak. 

Azonban e pápai elismerés még nem fejezi ki a helyben-, 
vagy jóváhagyást (approbatio) a Curia romana jogi irmodora 
szerint. Ugyanis a sz.-szék a lefolyt századokban mindig sür-
gette a nő-szerzetesek kolostoraiban a szigorú elzárkózást ; az 
ujabbkori vallásos nő-testületek tagjai pedig, magukat a ker. 
felebaráti szeretetnek gyakorlására áldozván, részint gyer-
mek-neveléssel , részint betegápolással foglalkoznak : a mi 
a szoros kolostori zárral épen meg nem egyeztethető. Mi-
nél fogva az egyház, látván e nő-testületek áldásos mükö-
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dését, kénytelen volt a szigortól némileg elállni, s azok fön-
állását eltűrni. Az egyház azonban, valahányszor alkalom 
adatott , hogy a mostani vallásos nő-testületekről nyilvánosan 
szavát hallassa, csupán arra szorítkozott, hogy azokat meg-
tűri , ,tolerat'; nem fejezte ki pedig, hogy jóváhagyja, ,appro-
bat.1 E következetesen megtartott jogi kifejezés nem mond 
többet, mint azt : hogy a legfelsőbb egyházi hatóság által az illy, 
bizonyos egyházi szabályok szerint fönálló, s azokat megtartó 
nő-testületek meg vannak ugyan engedve, jóknak és dicsére-
teseknek is nyilváníttatnak : mindazáltal szorosan vett egyházi 
szerzetet nem képeznek. Igy III . Pál pápa adott a somaskok-
nak, V. Sixtus pedig a Camillus de Lellis által betegápolásra 
alapított testületnek engedélyt. 

Az ujabbkori vallásos nő-testületeknek feladata közönsé-
gesen vagy a gyermekek oktatása, vagy pedig a betegek ápo-
lása. Az Isten országának e földöni fölépítésében minél sike-
resebben közreműködni ; a megváltás és megszentelés nagy 
czéljának elérésére a betegeknek ápolása, szegényeknek és 
szerencsétleneknek segélyezése s vigasztalása, tudatlanoknak 
tanítása által kezet nyújtani ; a töredelmesség- és önmegtaga-
dásnak kitartó gyakorlásával az Urat dicsőitni : ezek főgyön-
gyei azon magasztos eszmének, mellyet a kolostori életmód által 
elérni törekesznek. Ezen egyetemes föladaton kivül, ha a kor 
szükségei ugy hozák magukkal, még más helyi czél is kitüzetett. 
Különös hivatásuk s feladatuk legtöbbnyire a felebaráti szere-
tet gyakorlása. Igy kívánták, és kívánják az utóbbi évszázadok, 
s jelenkorunk iránya, és szükségei. Midőn az Európát felkorbá-
csoló vad fanatismus a legtöbb nő-szerzetet megszüntette, s a 
jámbor apáczákat a szemlélődő élet csendes menhelyeiből a vi-
lág zajába kilökte, ezek csakhamar belátták, hogy illy vallás-elle-
nes iránynyal szemközt alig remélhetik másképen az egykori 
visszatérést, semmint ha a kórházakat és iskolákat veszik ápo-
lásuk alá. S valóban ! a lélek- és testnek szegénysége voltak 
mindenkor, valamint napjainkban is, azon rémletes rosszak, 
mellyekből annyi nyomor származott, s mellyek annyi em-
bert tehetetlenség- és koldusbotra juttattak ; olly annyira , 
hogy maguk az olly állami hatóságok is, mellyeknek alig 
lehet az egyházi érzelmekbeni tulhajtást és túlbuzgóságot 
szemökre vetni, az alkalmas védeszköz iránt kétségbe estek, 
és , hogy az iszonyatos mérvben növekedő nyomort lehe-
tőleg megszüntessék, a kath. egyház vallásos intézeteinek 
közreműködését vették igénybe. Ez az oka, hogy a gyer-
mekek nevelése és oktatása, melly által az anyagi elszegé-
nyedésre vezető feslettség- és lelki elsatnyulásnak hatalmas 
gát vettetik, valamint a testi ápolás is , a törekvés, a szegé-
nyek és betegek testi fájdalmait enyhíteni, a fő feladatot ké-
pezik, mellynek megfejtésére az ujabbkori vallásos nő-tes-
tületek hivatvák. (Folyt, köv.) X. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége f. évi aug. 10-én kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva , H u s z á r Sándor unghvári plébánost helybeli 
főesperessé méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Esztergom , aug. 15-én *). ,Quae sursum sunt, quae-

*) Csak most érkezvén kezünkhez a valahol fönakadt levél, ha-
marább nem adhattuk. S z e r k. 

rite' ! Az oda fönlevőket keressétek ! E lelkesítő szózat, melly 
a főszékes-egyház homlokzatán arany betűkben magasan ra-
gyogva, ég felé i n t , és innen, a szőke Dunának csendes hul-
lámain az ország kebelébe s végéig látszik lehirdetni üdvözítő 
hitünk mindenkihez szóló meghívását, ezereit a híveknek 
gyüjté ma föl e kies dombra : tiszteletére hazánk Nagy-Asszo-
nyának , kinek oltalma alá helyzé e nemzetet annak első és 
legdicsőbb, szent királya. Az ünnepélyt, mellyet ez ezerek 
buzgón megülni jöt tek, s mellyben nekem, a távolból érke-
zett vándornak is részt venni engedtetett , bibornok-érsek ő 
eminentiája, kinek Isten annyi szép óhajtásának teljesedését 
engedte megérnie, a századokon át ajtatos buzgósággal itt 
megtartatni szokott nagy-boldogasszony napi körmenetet ez év-
ben is saját vezetése alatt végezni szándékozván, már három 
nappal azelőtt tudata papságával. Szava nem vala pusztában 
elhangzó szó : a számlálhatlan sokaságú gyülekezet országos-
sá emelé az ünnepélyt. De valljon nem országos-e ez ünnepély 
máskép is minden tekintetben ? Szépen, és valóban ihlettség-
gel o 11 y a n n a k magyarázá azt a mai szónok, ft. Grynaeus 
Alajos u r , midőn azon kérdésre : ,csuda-e , ha a magyar, ez 
ünnepély iránt különös vonzódással bir? ' ama történelmi szent 
emlékeket sorolá elő , mellyek e nagy nappal, és fő tárgyának 
tiszteletével egybekapcsolvák. E napon ugyanis koronáztatott 
meg itt sz. István ; e napon költözék át a jobb hazába ; e na-
pon ajánlá föl országát tisztelete tárgyának: oltalmába a bol-
dogs. Szűznek , kinek szent teste e mai napon (mint ezt a lel-
kes , szívből szivhez szóló szónok, az egyház hagyományából 
bebizonyitá, s a főoltárképen látható jelenetre való mutatás-
sal művészileg magyarázgatá,) vétetett föl a mennyek dicső-
ségteljes országába. — Ki szerény, vagy épen olly helyen lakik, 
hol a felekezetek sokasága szűkre szabja vallásunk szertartá-
sainak kifejlődését, lélekemelő, és buzgóságra lelkesitő hatá-
sá t , az jöjjön ide ez ünnepély alkalmával: és symbolicus fo-
galma lesz ama jelenet nagyszerűségéről, midőn a világ né-
pei, külön ajkú nemzetei, mind értették az apostolok hirdeté-
sét. Három nyelvű dicsénekek zengedezésétől hangozék visz-
sza ma egyszerre e roppant imahajlék : ezerek ajkain szólott 
a magyar, német és tót imahang ; de zaja a harmónia fölemelő 
dallamává olvada föl, hogy lenne egy hymnussá, mig Isten 
trónja elé j u t , mint vala egy forrásában, a szeretet-, és Isten 
iránti áhitatteljes szivben, mellyből fölemelkedett. ,S ki ama 
hontalan magyar hazafi', kérdé a szónok, ,ki ide ne kívánkoz-
nék, ki Máriát tisztelni ne óhajtaná'? Igen, mint a jó anya 
távoztával, róla szoknak legörömestebb emlékezni a honma-
radtak , és azt legjobb szívvel hallgatni, ki róla legtöbbet tud 
mondani: ugy illik magunknak is Krisztus sz. anyja iránt len-
nünk , ki ő általa mindnyájunk anyja le t t : mint ezt a kedves 
szónok beszéde előszavában fejtegeté. S e Máriához való visz-
szatérés, szónokként,annál szükségesebb, minél inkább érez-
zük hatalmas pártfogásának szükségét, kivált napjainkban, 
midőn őseink erkölcseitől annyira eltávoztunk. ,De íme, illy 
szép fohászszal végzé szónok beszédét, ime hozzád visszaté-
rünk , országunk Nagy-Asszonya ! Terjeszd ki újból áldó ke-
zeidet országunkra, melly sz. István által kiválólag a tied. 
Terjeszd ki áldó kezeidet ez ország főpapjára, ki él-hal tisz-
teleted előmozdításáért; hazánk főpásztoraira, papjaira s né-
pére , hogy hatalmas pártfogásodnak örvendhetvén, újból va-
lódi fiaidnak mondathassunk.' És a b u z g ó szónok imája, ezt 
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reméljük, meg fog hallgattatni ; meg bibornok-érsekünk két 
utolsó óhajtása is : mert hiszen hallotta-e valaki, hogy az , ki 
a boldogságos Szűznek pártolásaért folyamodott, közbenjárá-
saért esedezett, valaha meg nem hallgattatott volna? S mivel 
végezhetné e sorait a szegény vándor, kit a magyar Sión tö-
vében olly szívesen láttak , ha nem azon fohászszal : ,Uram ! 
áldott legyen szent neved, hogy dicsőséged fényét, Nagy-
Asszonyunk tiszteletét e hely fölött, mellyhez annyi szent em-
léket egy ezredév csatolt, háborítatlanul lebegni s hirdetni 
engeded. Add, hogy szűz anyád hivei csak azt kérve, mi di-
csőséged , és lelkünk üdvössége előmozditására szolgál, soha 
meghallgatatlanul innen el ne távozzanak' ! 0 m p o 1 y i. 

G r y ő r , Kisasszonyhava 15 én. (Egyházi nevelés ügye 
stb.) (Vége.) A kis-seminariumból 8-an lépendnek a jövő tan-
év kezdetével át a nagyba : igy tehát ezek száma 8-czal kiseb-
bedék. Most azért ismét növekmény (succrescentia) felől kelle 
gondoskodni. S ez meg is történt. Ugyanis ez ügy végett 
Kisasszony hava 4-ére csőd hirdettetvén, a kitűzött napra 
35 ifjú sereglett össze a szomszéd , többnyire megyebeli gy-
mnasiumokból ; s ezek közül 13-nak jutott osztályrészül a sze-
rencse , a gyermek-papnövelde tagjainak névsorába igtattat-
ni. Igy szaporitá Isten a számot, s kétségkívül az örömet is. 
Ha egy kerten végig sétálva, jó illatú virágokat látunk, nem-
de lát- és szagló érzékeink kellemesen érintetvén , bensőnk-
ben gyönyört érzünk, és szivünk önkényt fölvidul ; s minél 
több , szebb, és illatosabb virágot szemlélünk, annál inkább 
fokoztatik vidámságunk : már valljon egy seminarium nincs-e 
a legszebb ültetvényekkel telve, mellyek megpillantása vala-
mi édes érzést, és jó reményt kelt az ember szivében ? Igaz, 
hogy még csak gyenge virágocskákat lát szemünk : de ezek 
valaha édes, üdvös gyümölcsöket fognak teremni. Az elve-
tett mustármag, a csemete fává lesz, és sokszor oszloppá. 
Adja az ég , hogy a malaszt országa uralkodjék e romlatlan 
szivekben : hogy megerősödvén a jóban, egykoron alaposzlo-
pai , támaszai legyenek Krisztus egyházának. Ennyit röviden 
az u j intézetről Győrben, melly Isten után S i m o r János ő 
méltóságának köszöni létét ; mellyet ő a leggyengédebb sze-
retettel ápolgat ; gyakran látogatván fiait és ösztönözvén. Ez 
intézet czélja tulajdonképen, az egyházi pályát választani szán-
dékozó ifjakat czéljok elérésére a lehető leghathatósb és al-
kalmasb eszközökkel segitni, őket a világ megromlott szelle-
mének ragályos befolyásától megőrizni, s a papságra előké-
szíteni , gyenge sziveikbe, mint termékeny földbe az erény 
magvát bele ültetni, kifejteni, őket Krisztus szellemében 
nevelni : hogy tudnillik nevekedjenek nem csak korban , ha-
nem kedvességben is Isten- és embereknél ; a papságot, és né-
pet erkölcsileg ujjá szülni. Szent, és magasztos czél : de nagy 
feladat ! ,Domine ad adiuvandum nos festina' ! Czélja tovább 
ez intézetnek, könnyűvé tenni a mai szük világban a tanitta-
tás t , és igy a szegényebb szülők tehetetlenségét pótolni. Bol-
dos a szülő, ki illy biztos helyre adhatja gyermekét! Boldog 
azon ifjú , ki mielőtt a világ különféle botrányköveibe ütköz-
nék, ide menekszik. E czél elérésére látszik irányozni az é n e -
k e s e k osztálya is a házban. Nem tekintve már magában véve 
az ének szépségét, lényegességét, épiiletességét az isteni-
tisztelet tartásában, vizsgáljuk, kiknek válik hasznukra ez 
intézmény ? Leginkább a szegényebb sorsú iskolatanitók 
gyermekeinek ! Ezeknek első joguk van a csődben részt ven-

n i , s ha alkalmasak, legnagyobb tekintetbe vétetnek a fölvé-
telnél. Az illy gyermekek az éneklés mellett folytathatják az 
iskolákat mindaddig, valamig szavuk el nem .változik, s ha 
később jól tanulnak, fölvétetnek a ház növendékei közé. Igy 
például két ifjúnak hangja elromolván, két állomás ürült 
meg, mellyre folyó hó 10-ére csőd hirdettetvén, az azon 
megjelentek (5) közül két alkalmasabb (iskolamester fia) vé-
tetett föl. Eddig azonban a magyar iskolatanitók igen gyéren 
hozák ide gyermekeiket : holott ez a megye szükségérei te-
kintettel szivesebben is láttatnék; más részt pedig csak ma-
guknak használnának általa. — Valamint kiterjeszti kegyes 
főpásztorunk figyelmét a növeldékre, s égvén az isteni-szol-
gálat diszeért, az éneket, a szent művészetet is pártolja : 
ugy más egyebekre is kiterjed figyelme ; mellyek a fölemlités-, 
és követésre igen méltók. Róla is el lehet mondani, mit sz. 
Pál magáról mond: „Omnibus omnia factus sum." Figyelmét 
senki sem kerüli ki ; ő mindenik ügyét szivén hordja , s vi-
gyáz , hogy egy se veszszen el azok közül, vagy csak meg se 
sértessék, kiket az Ur reája bizott. Elég fényesen tanúskod-
nak erről az időnkint nyomtatásban megjelenő körlevelek (cir-
cularia). Ezek olly egyházi közlönyt képeznek, melly meg-
hozza a lelkészeknek az ő teendőik sorába tartozó rendelete-
ket , hivatalos változásokat ; telvék továbbá e levelek a leg-
szentebb vállalatokrai fölszólitások-, és üdvös intésekkel, mely-
lyek mintegy megújítják a lelkészek keblében és fölfrisítik a 
szent kegyelmeket, mellyeket egykor a kézrátevés által nyer-
tek, de mellyek most már a mindennapi száraz ügyekbeni mé-
lyebb elmerülés , és gyakran előforduló szórakozások miatt 
szunnyadozni kezdenek. Valóban jól esik egy szegény papnak, 
midőn főpásztora ennyire gyámolítja őt lelke üdvének munká-
latában ; s neki Isten országa keresését olly annyira feladatá-
vá teszi, hogy azt minden egyéb gondjainak eléje tenni ta-
nítja. Mindazonáltal ő méltósága papjainak nem csak lelki ja-
váért ég és lángol, hanem , mint legjobb atya , szivén hor-
dozza azoknak földi boldogságát is. Ő is elmondja sz. Pállal : 
,Quis ex vobis infirmatur, et ego non infirmor ?' I t t állitá-
som bebizonyítására nem kell messze mennem ; nem szükség 
fölemlítenem a szegény özvegyek , árvák ós több magánosok 
könyüit, mellyeket ő méltósága letörölt, hanem ismét a már 
fönemlitett s folyó évi, legújabban megjelent körlevelek XVI-
dik számának 2268-ik és 2286-ik szakaszára kell hivatkoz-
nom ; mellyek fényesen bizonyítják előbbi állításomat. Még 
midőn kegyes püspökünk átvette megyénk kormányzatát, 
sajnálattal tapasztalá , miszerint vannak megyénkben több lel-
készi állomások , olly silányan ellátva földi javakkal, hogy 
magukban véve elégtelenek az azokat kormányozó (admini-
stráló) egyházi személyeknek , méltóságukhoz illő ellátására. 
Ennél fogva azonnal megérlelődék keblében az üdvös határo-
zat, az illető lelkészségeket, erejéhez képest jobbítani. Alig 
telék el két év , s az akarat végrehajtva, az ige testté lőn. 
0 méltósága 10,000 ezüst forintból álló alapítványt tett le ; 
mellynek évi jövedelme-, illetőleg kamatjából előlegesen 4 sze-
gényebb plébániának javadalmát akarja gyarapítani. Az érin-
tett plébániák nevei : Csáva , Felső-Rámocz, Medgyes , és 
Bana ; mellyeknek két utóbbika épen üres. És ez szolgált okul 
az említett alapítványok közhírré tételére : hogy a pályázni 
akarók ehhez tarthassák magukat. Az alapítvány kamatjainak 
húzása f. évi nov. 1-én veszi kezdetét: ugy hogy az illető lel-
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készek már akkor a járandóság felét, vagyis 60 e. forintot föl-
vehetnek. Ennyi kedvezmény, illy nagy figyelem , illy rövid 
idő alatt , lehetetlen, hogy a legnagyobb elismeréssel ne ta-
lálkozzék. De nem kevesebb dicséretet érdemel a kérdéses 
második alapítvány, melly az elaggott papok ügyét tárgyaz-
za, melly eddig, ugy szólván, nálunk szinte a kiáltó szükségek 
sorába tartozék. Siralmas szokott lenni gyakran azou elaggott, 
vagy legalább betegségek által elgyengült papok sorsa, kiknek 
nem volt alkalmuk ifjabb éveikben valamit megtakarítani az 
aggkorra; most pedig már nem képesek fáradságos munka közt 
a nap hevét viselni, de javadalmuk sem elégséges arra , hogy 
segédpapot vegyenek maguk mellé. E hiányon akart segíteni 
a gondos főpásztor, midőn az elaggott papok gyámolitására 
5000 e. forintnyi alapítványt tőn le ; azon Ígérettel, hogy ő 
mindaddig , mig élni fog , és e püspökséget birja, kész a fön-
emlitett alapítvány kamatját saját erszényéből 425 forinttal 
szaporitni. Egyszersmind szivreható szavakban ajánlja a leg-
szentebb ügy pártolását a kiterjedt megye figyelmébe. Jól 
tudom, hogy régi óhajtása volt ez a megye számosabb tisz-
tes egyéneinek, hogy ne mondjam, többségének ; s azért nincs 
kétség, hogy a magasabb helyről érkező fölhívás a legéde-
sebb meglepetéssel és legőszintébb részvéttel fog találkozni. 
Ha arról ismerend ránk a világ, hogy Krisztusnak tanítványi 
vagyunk , ha szeretjük egymást : ime it.t a legszebb alkalom, 
megmutatni, mennyire lelkesít bennünket az első kereszté-
nyek szelleme , kik testvéreknek, szenteknek neveztetnek a 
szeretet tuláradozása miatt. Ha közös részvéttel karolják föl a 
megyebeliek az ön és társaik jóllétét tárgyazó ügyet , rövid 
idő múlva összefolyand a kívánt összeg, és a csapással látoga-
tott testvérek nyomora meg fog enyhülni. A földi javakkal 
megáldottak szinte alapítványi tőke letételére, az e nélkül 
szűkölködők évenkinti némi önkénytes hozzájárulásra szólit-
tatnak föl. Ki állhatna ellen illy lelkes, édesdeden csengő 
szózatnak ? „Nem volna jó nyáj , melly pásztorának szavát a 
pusztában elhangzani engedné." — Végre, mielőtt tollamat le-
tenném , hogy örömünk teljes legyen, szóljunk valamit a 
mai nap fönségéről is vigasztalásunkra. Avagy nem szolgál-
nak-e vigaszunkra a sz. ünnepek ? különösen pedig Mária 
ünnepei, mellyek a legszentebb hitigazságokat és titkokat 
tüntetik elénk ? E nap hazánk , megyénk , és székes-egyhá-
zunk patronájának napja. Számtalan jámbor zarándok sereg-
lett a csudákkal tündöklő boldogs. Szűz képéhez Győrött ösz-
sze Mária, a magyarok Nagy-Asszonya mennybevitele napján. 
Valóban örvendetes volt a gyóntató-székek előtt látni az aj-
tatoskodók számtalan sokaságát ; kik törődött szívvel veték 
magukat Jézus helyettesének lábaihoz; s megtisztulva, meg-
könnyülve térének vissza. De mindenekre a dicső koronát a 
magasztos isteni-szolgálat tevé föl. Érdekes volt és megható, 
midőn megyénk őrangyala a szenthegyen (szószéken) állva, 
magához gyüjté harsány szavával a béke fiait, a jó akaratú 
embereket ; kik zsúfolásig megtömvén a templomot, szemeiket 
a sz. helyre szegzék , honnan a legszentebb igék le , a füleken 
át a szivekbe hatának. Átalános volt az öröm, és meglepetés 
a hallottakon. Elmondván ő méltósága a mai napra vonat-
kozó sz. hagyományt, nem ebből, hanem a dolog természe-
téből fejtegeté s derité föl a napnál világosabban, misze-
rint Mária halála elütő volt a mi halálunktól, s egyetlen 
kivétel a maga nemében ; hogy valamint Krisztus teste 

nem volt alávetve a romlás törvényének, ugy Mária tes-
te sem láthata rothadást, és halála tiszta volt, mikép az 
égbe visszaröppenő sugáré. Valamint természetfölötti s rend-
kívüli volt Máriának fogantatása, és születése, ugy szinte rend-
kívüli- , s természetfölöttinek kellett lenni halálának is ; mert 
különben Istennek müve tökéletlen maradandóit. Ha az ó-
testamentomban a frigyszekrényt romolhatatlan fából kel-
lett építeni : valljon megromolhatott-e ezen uj frigynek ele-
ven szekrénye, melly a legdrágább kincset, Jézust zárá be 
magába. Elromolhattak-e a szent emlők , mellyek Jézust szop-
tatták , a kezek, mellyek őt átkarolák és ápolák, a szív, melly 
mindig a legszentebb szeretettől lángolt stb. ? ! A 2-ik rész 
arra oktatott bennünket, milly tanulsággal kelljen a sz. hely-
ről haza mennünk , hogy az igazak halálával mulhassunk ki, 
hogy feltámadásunk szinte dicsőséges legyen. Röviden csak 
azt mondom : ha nagy volt a hőség, melly kivülről jött, a nap 
melege, s a buzgólkodók nagy tömege miatt , mégis sokkal 
nagyobb volt szivünk lángja, melly buzgott és égett a szere-
tettől az Isten Anyja, s az igazság országa miatt. Valóban 
megörvendeztetné kegyes főpásztorunk az egész megyebeli 
papságot, ha elmondott sz. beszédét középülésünkre kiadná, 
vagy legalább annak némelly részeit a Pázmányféle füzetek 
közrebocsátanák. A sz. mise-áldozatot a főpásztor végzé szinte 
teljes egyházi szolgálat mellett. Az egyházi zene kitűnő volt; 
különösen ft. Nogáll Károly cz. kanonok ur solói átalános fi-
gyelmet gerjesztének. Az áldozat bevégezte után az ünnepé-
lyes bucsuhirdetés történt meg ; ezután a jámbor zarándokok 
bucsut véve a kegyhelytől, visszasietének övéikhez, sz. örö-
met és dus lelki kincset hordozván szivökben, olly kincset, 
mellyet a világ nem adhat, s mellyet a moly meg nem emészt, 
és a tolvajok el nem lophatnak, hanem melly megmarad az 
örök életre. Azonban a jámbor győriekre e napon még egy 
másik lelki élvezet várakozott. Valamint minden Mária-ünne-
pen , ugy ma is esti 5 órakor a sz.-rózsafüzér-társulat össze-
gyűlt a karmel-rendüek csinos egyházában , szent beszéd- és 
litániára. Ez alkalommal a jámbor hívőknek nem kis vigasz-
talására ft. Szerdahelyi Antal kanonok ur vivé az apostoli tiszt-
séget. A győriek az avatott szónokban hosszú nélkülözés után 
régi ismerősükre leltek : a kellemes kölcsönös találkozás az el-
érzékenyült szónok és hallgatóság szemeiből örömkönyeket 
sajtolt. Adjon az ég mindkét részről még számos illy szeren-
csés találkozást! Adjon az ég a győrieknek még számtalan illy 
lelki örömökben dus napot ! 

T e m e s v á r , augustus hóban. Valamint nem késtünk 
annak idején magyar honunk s egyházunk hitéletének közlö-
nyében , a becses ,Religio' folyóiratban közzé tenni amaz ör-
vendetes hirt, hogy milly nagy tényezőt nyert városunkban a 
sarjadzó nőnem vallás-erkölcsös nevelése az által, hogy ke-
gyes főpásztorunk atyai buzgólkodásában a ,szegény iskola-
nénéket' hivta meg e czél elérésére, s igy honunkban ezen 
if jú, áldásdusan működő testület e l s ő anyaházát, egyházme-
gyénkben pedig átalán véve első n ő z á r d á t alapitott: ugy 
édes kötelességünknek tartjuk , az első iskolai év végeztével, 
a fáradozás eredményéről is némi tudósitást adni. A nyilvános 
vizsgák a rendes leányiskolákban szintúgy, mint az intézet 
belső neveidéjében, e hó 17-, 18-, és 19-én, számos egy-
házi s világi vendégek (szülők) jelenlétében tartattak meg. 
A siker, mondhatjuk, átalánosan nem egyedül kielégítő, 
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de sőt nagyon is meglepő volt ; főleg ha tekintetbe vesz-
szük a tanítványok nagy számát, melly ez év folytán kö-
zel 200-ra rúgot t , kik 3 osztályban nyertek oktatást, a helyi-
ség nagy szűkét, az idő rövidségét, a tantárgyak sokaságát 
és különbözőségét, és hogy ez még csak kezdeményező év va-
la, mellyben a tanitásbani előhaladást annyi nehézség gátolá. S 
mégis lehetetlen leirni a jelenvolt szülők benső örömét, mellyet 
gyermekeik látható haladásán éreztek. Különösen kitüntették 
magukat az intézet benső növendékei ; kik a kedves nénék foly-
tonos őrködése alatt erényben s tudományban egyaránt növe-
kedtek. Nem kevésbbé örvendeztető vala látni a női kézi mun-
kákban tett fáradozásuk meglepő sikerét. E czélra minden, az 
éven át elkészített munkák egyik tanteremben megtekintés vé-
gett kiállíttattak ; és a mindennemű munkák, valamint szabatos 
elkészittetésöknél fogva a nénék mivelt Ízlése, és nagy jártas-
sága felől tanúskodtak, ugy nagy számuk- és szépségűknél 
fogva a tanítványok ernyedetlen szorgalmáról s örvendetes 
haladásáról is kétségtelen bizonyságot nyujtának. Különösen 
megemlítésre méltónak tartjuk még, hogy a szegény iskola-
nénék intézetében a növendékek a zene mellett a nyelvek meg-
tanulásában is sikerteljesen fáradoztak ; ezek a magyar, és 
franczia nyelv. A városi lakosság kath. része nagyobbára né-
met ajkú levén, a gyermekek különös előszeretettel iparkodnak 
honi nyelvünket sajátukká tenni ; sőt maguk a némethoni szü-
letésű nénék is e nyelv megtanulásában fáradoznak. Milly áta-
lánosan elismert ez ifjú intézet életrevalósága, mutatja nem 
csak azon körülmény, hogy a szülők határtalan bizalmat ta-
núsítanak az Urnák ez áldott jegyesei i ránt , (miért is távol 
környékekből sereglenek intézetökbe a leánykák, sőt hely-
beli tehetősebb szülők is tökéletesebb nevelés végett leány-
káikat a ház neveidéjébe adják) : hanem az is, hogy a vá-
rosi tanács az élénkséget, melly a nevelés terén mutatko-
zik, ápolva, u j leányiskola építését határozta el; mig mél-
tóságos főpásztorunk helyiség és épitési eszközök megvé-
tele által , a Münchenben készült terv szerint, czélszerü 
u j tágas anyaházat szándékozik emelni. Mi egyéb van im-
már há t ra , mint hogy városunk lakosságának hő óhajá-
val zárjuk tudósításunkat, hogy tudnillik : az Eg áldása 
szálljon ez intézetre, s annak magas alapitójára; jutalmazza 
meg őt az égi gyermekbarát a közjóért hozott s hozandó sok 
áldozataiért és fáradozásaiért ! Szép jutalom máris , hogy kik 
áldásos terve kivitelében annyi nehézséget görditének eléje, 
most a jóról meggyőződve, egy nagy kiáltó szükség hiányát 
pótolva lát ják, és hálát rebegnek. 

Bécs , aug. 13. Folyó 1859-ik évben bold. Milde Edu-
ard érsek alapítványából 80 tanító nyert^az érseki megyében 
száz-száz forintnyi segedelmet. A jótétemény nagyságát , te-
szi hozzá az ,Oesterr. Schulbote', nem csak a segélyösszeg te-
temes volta-, s az abban részesülők nagy számából, hanem 
abból még inkább lehet következtetni, hogy e nagyszerű ada-
kozás é v e n k i n t ismételtetik. Milly hálára legyen a bécsi 
érseki megye tanitói személyzete köteles ennél fogva, vilá-
gos ; és méltán megvárhatni, hogy a gyámolított tanitók nem 
fogják elmulasztani, a nagylelkű alapító felől imádságaikban 
megemlékezvén, annak szándékához képest,gégész tehetségö-
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ket az ifjúság keresztény szellembeni nevelésére fordítani. 
(Ezen emlékeztetés átalában valamennyi tanitókat illetőleg 
helyén van , kik az egyház jótéteményeiben kivétel nélkül, ki-
sebb-nagyobb mértékben részesülnek.) 

Oratz. A ,Kath. Wahrheitsfreund' a ft. seckaui hg-
püspöknek főpásztori lehelét közli, mellyben azon híveitől, kik 
ezentúl a lavanti püspökség joghatósága alá tartozandnak, bú-
csút vesz. „Már hosszabb idő óta — ugy mond a főpap — 
hangosan kimondatott a szükség, hogy Stajerhon és Karin-
thia püspökségeinek ujabb rendezése eszközöltessék ; annyival 
is inkább, minthogy a leobeni püspökségről is kelle gondos-
kodni ; miután épen semmi reménység sem volt , hogy e me-
gye püspöki széke, melly több mint 50 év óta árva, és mind-
ez idő alatt a seckaui püspöktől kormányoztatott, valaha ismét 
betöltessék. Az ez érdembeni hosszabb tárgyalások, mellyeket 
gyakran a kedvezőtlen időkörülmények félbeszakitottak, most, 
miután ő cs. kir. Apostoli Felsége Ferencz József, 1856-ik évi 
oct. 26-án beegyezését ad ta , befejeztettek; és IX. Pius pápa 
őszentsége, 1857-ik évi nov. 27-én kelt iratában — Bulla 
Circumscriptionis — rendelte, hogy a leobeni püspöki megye 
megszüntessék, és a seckaui püspöki megyébe kebeleztessék ; 
ellenben a seckaui megyének azon része, melly jelenleg a mar-
burgi kerületben fekszik, a lavanti püspöki megyéhez csatol-
tassék : melly utóbbi megye ismét, a Karinthia herczegségben. 
fekvő részét a gurki megyének átengedje. Egyszersmind ha-
tároztatott, hogy a sz. Andrásról czimzett lavanti püspökség-
nek székhelye Karinthia Marburg városában legyen." Az em-
iitett megyéknek ez uj elosztása Karinthiában már £ évi jun. 
1-én, Stajerhonban pedig sept. 1-én lép életbe. 

— Mig az ,Alig. Zeit.' weimari lapok után i r ja , hogy 
Poroszországból folytonosan érkeznek Gothába fiatal házasu-
landók , „itt a mi s z e l í d e b b (prot.) egyházkormányunk-
tól kívánságuk teljesitését, vagyis az egybekelésrei engedélyt 
kinyerendők , melly tőlök saját országuk (prot.) papsága-, s 
egyházhatóságától megtagadtatik;" ugy hogy azt kellene gon-
dolni , mikép a házassági törvények keresztényi szigorúsága 
s tekintélye a prot. Poroszországban tartatik fön legnagyobb 
erélylyel : addig más lapok elijesztő statistikai adatokkal lepnek 
meg; nevezetesen, hogy : „a berlini prot. főegyháztanács nem rég 
közölte a consistoriumokkal azok névjegyzékét, kik házassági 
szövetségük felbontása-, és az uj házasságra léphetés engedé-
lyeért hozzá folyamodtak." Az összes szám 1906-ra megy ! 
És ez összegből 1053 pár czélját el is érte : mivel annyi há-
zasság teljesen feloldatott. 594 a házasságtörés bűne, 598 a 
rosszlelkü elhagyás, 244 pedig a k ö l c s ö n ö s beleegyezés 
által volt indokolva. (Tehát még ez is indokul szolgálhat egy 
i s t e n i törvény érvénytelenítésére, a kötelezett e m b e r e k 
kölcsönös beleegyezése !) Az 1857-ik évben 1868-ra ment az 
elválást kérők száma. 

— Egy s c h i e d a m i (Hollandban,) különben ismeretle-
nül maradni kivánó földmives, az azon vidéki kath. templom-
nak , melly imént épült , de még torony nélkül van, 40,000 
frtnyi összeget ajándékozott. (Mainz. J . ) 

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

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
\ 
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T a r t a l o m : Az emberi-nem egysége. — Szürke né-
nék. (Folyt.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-, Olasz-
és Poroszországból. — Irodalom. 

Az emberi-nem e g y s é g e . 
A szent-irás a most több, egymástól sokban 

különböző fajra szakadt emberi-nemnek eredeti egy-
ségét a legvilágosabban tanitja. A kérdésre: miké-
pen származtak ezen, most már állandó emberfajok ? 
különféle korban , és különféle irányú természetbú-
várok- s tudósoktól más-más megfejtés adatott. Mig 
némellyek a fajképezést a nyelvek összezavartatásá-
nak idejében rögtön, mintegy Istennek csudája által 
származottnak állították, voltak már jó korán, kik e 
fajokra való eltérést az égalj tagadhatlan befolyásának 
akarák betudni. Mindkét nézet pártolói számos véd-
veket hoznak fel. Mondanunk sem kell, hogy a kath. 
egyház szilárdan ragaszkodik a szent-irás és hagyo-
mány tanításához, mellyet az igazság után, mellék-
czélok nélkül törekvő józan természetbúvárok ész-
leletei s tapasztalatai igen alaposan megerősitnek ; 
megállapítván, hogy valamint a föld összes lakói az 
Isten keze által teremtett egyetlen-egy emberpártól 
veszik eredetöket, szintúgy a most már állandó fa-
jok csak idővel képeztettek. A ker. kinyilatkoztatást 
tagadó, vagy legalább meggyengíteni törekvő ,ter-
mészet-tudós'-ok nem mulasztották, valamint nap-
jainkban sem mulasztják el, ismét és ismét fólmelegit-
ni az emberi-nem egysége, valamint a most állandó 
emberfajok képezése ellen felhozatni szokott okokat 
és állításokat ; s ha máskép nem, legalább a gyen-
gébbek elméjében kételyek támasztásával gondolják 
megingathatónak az örök időkre állított egyházépü-
letet. Mielőtt azonban az emberfajok lehető képezésé-
ről tüzetesen szólnánk, néhány ujabb jelenséget az 
ellentáborból kell megemlíteni; bebizonyításul: hogy 
a rossz irányú természetvizsgálás, nevetséges ferde-
ségek szédítő szélére ragadja az embert. 

Tudva van, hogy Yogt az emberről állitá: ,Adám 
a majomfajhoz közelebb álló r éz s fogu teremtmény 
volt' (Adam sei ein dem Affentypus näher stehender 

„Schiefzähner" gewesen) ; ki eilen Wagner András, 
és legújabban Dr. Fabri, ,Briefe gegen den Materia-
lismus' czimü munkájában kikeltek. Voltak mások is, 
kik ez érdemben irodalmilag fölléptek. A ,Natur und 
Offenbarung' czimü tudományos folyóirat, mellyet je-
len sorokban használunk, közelebbi (7-ik) füzetében 
főleg a fajok képezését kath. felfogás szerint tár-
gyalja. Annak megítélésére, milly messze ragadta-
tott Vogt, és társai, jónak látjuk, Dr. Fabrinak 
egyik idevágó hosszabb passusát kiírni: mellyből 
egyszersmind az is kitünend, valljon miképen gon-
dolja a prot. Fabri védelmezhetőnek a tételt: ,hogy 
az emberfajok képezése, a nyelvek történt összezava-
rásával egykorú.' „Hosszabb idő óta — igy ír Fabri 
— tart már a vita az emberi-nemnek egy őspártól 
származása mellett, és ellene ; s ezen vita ujabban 
Vcgt irata által azon értelemben, miszerint az em-
berek, származásra nézve, többnemüek, a nagy kö-
zönség elé is hurczoltatott. Ha a kérdést közelebb 
vizsgáljuk, itt is azt találjuk, hogy a vita megszün-
tetésére mindenek előtt tiszta s éles megkülönbözte-
tés szükséges. Legelőször is el kell ismernünk, hogy 
az okok, mellyeket az emberi-nemnek eredeti egysé-
gét vitató természetvizsgálók a fajok képezését illető-
legfelhoznak, s melly okok közt az égalji különböző-
ség első helyen áll, épenséggel elégtelenek. Későbbi 
positiv vizsgálatokat mintegy megelőzve, erre nézve 
állítjuk, hogy a fajképezés ezen elégtelen indokolása 
egyszersmind a sz.-írással is ellenkezik. Ez tudnillik 
a fajok származását az embereknek valamelly nagy 
ethikai s physikai esemény által eszközölt szétszóra-
tása-, s nyelvekre való szétosztatásával egykorúnak 
állítja, s ez által afajképezésnek egészen más, sokkal 
mélyebb okára utal, semmint a külső behatásokbóli 
magyarázatnak kísérlete. (V.ö. Mózses I. könyvének 
11 -ik részét.) Csak az itt határozottsággal előadott 
eseménynyel kezdődik, a sz.-irásnak tanúbizonysága 
szerint is, a valóságos történeti idő. Az előbbi idő-
szak mind erkölcsileg, mind pedig természettanilag 
egészen más, lényegesen különböző törvények s föl-
tételek alatt állott, semmint a mostani világállás. 
Minél fogva a mai természettudomány, a mennyiben 
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a jelenleg fönálló tárgyakat mint létezőket elismeri, 
és be nem bizonyított, s be sem is bizonyitható álli-
tásnak mondja azt: ,hogy a most tapasztalásunk alá 
eső természettörvények örökké változhatatlanok'', 
kénytelen a szétszóratás, és fajokra való szétosztatás 
tényét elfogadni, ugy mint melly számára a határt 
teszi. Nem más, mint nevetséges tudatlanság és ellen-
mondás, ha Vogt állitja: hogyAdámnemvoltegyéb, 
mint a majomfajhoz közel álló ,rézsfogu' állat Mi 
pedig az emberek származását illető kérdést illeti, 
minden őszinte természetvizsgálónak azon tétel mel-
lett kell nyilatkoznia : hogy tudományos vizsgálódá-
saink valamint a fajkülönbözőséget, szintúgy az em-
beri-nem legelső eredetét és ősállapotát illetőleg, alig 
képesek valami határozottat felmutatni, valamint a fa-
jok képezését sem tudjákmegmagyarázni.Miért is meg 
kell engedniek, hogy sem a tapasztalási tudományos 
fürkészet, sem a történeti vizsgálódások fonalán, akár 
az emberi-nem eredeti egysége, akár annak soknemü-
sége be nem bizonyitható. Igy Ítéltek ujabban munká-
ikban Wagner Rudolf és András is. De sokaknak azon 
állítása is egészen önkényes : minthogy a természet-
tudomány szövétnekénél bebizonyítani nem tudjuk 
a fajok származását, tehát a fajképezés épen olly 
örök, mint maga az ember " A prot. Fabrinak 
ezen, és hasonló állításai szintolly kevéssé érvényesít-
hetők, valamint nem állja ki a próbát az, hogy a 
fajképezést maga a sz.-irás felvilágosítja ; állítván, 
hogy a fajképezés Isten mindenhatóságának munká-
ja. A sz.-irás, különösen Mózses első könyvének I l -
ik része, csak a nyelveknek szétválasztását, s a né-
peknek Sennaar síkján történt egymástóli elválását 
tanítja ; a most fönálló fajkülönbözőségről színben, s 
egyéb testi eltérésekben, a sz. könyvek mit sem tar-
talmaznak: és mi, hiven kath. álláspontunkhoz, csak 
is akkor tudnók a kérdéses tételt az idézett sz.-irási 
helyből kimagyarázni, ha a hibázni nem tudó, ta-
nitó egyház minket erre felhatalmazna, a mi mind-
eddig még nem történt. Minél fogva ránk nézve 
nagy fontossággal bir a kérdés: valljon nem lehet-e 
a fajok képezését a természettudomány világánál 
kimagyarázni ? 

Az emberi-nemnek eredeti egysége kétségtelen, 
s mintegy következő tételekkel és tapasztalatokkal 
bizonyittatik : 1) A boncztan kimutatása szerint a 
fajok lényegükben egymással teljesen egyenlők, s 
az itt-ott a csontvázaknál előforduló eltérések igen 
csekélyek , s alig figyelemre méltók ; 2) a fajoknak 
házasságok általi egybevegyülése a végetlenig ter-
mékeny ; 3) az ó, s ujabb nyelvek körül tett tudo-

mányos vizsgálatok az összes fajoknál egy eredeti, ős 
nyelvet tüntetnek föl (miként ezt legközelebb Wise-
man és Lükén is bebizonyította) ; végre 4) az egész 
világon az összes népek ős hagyományai az egész 
emberi-nemet egyetlen-egy emberpártól származ-
tatják. — Lükén, gymnasiumi tanárnak főnebb 
idézett müve : ,Die Tradition des Menschengeschlech-
tes, oder die Uroffenbarung Grottes unter den Heiden. 
Münster, 1856/ a kereszténységnek, az anyaszent-
egyház által csonkitatlanul őrzött hagyományoknak 
legjelesebb apologiája: ugy hogy azt bizonyára sen-
ki , ha egyébkint az igazság utáni vágy hevíti keb-
lét , teljes megnyugtatás nélkül kezéből le nem te-
endi. Csak egy passust szabadjon e jeles munkából 
idézni: „A jumala-négereknek szóbeli hagyománya 
s mondái szerint, — igy ir az 59-és 60-ik lapon, — a 
világteremtő Til az első emberi lénynek, melly Mari-
am nevü leány volt (kinek nem jutna eszébe a her-
maphrodit Venus?) „mindkét térdkalácsát kimetszet-
te, és az egyikből (a jobb lábéból) f e h é r , és a má-
sikból (a bal lábéból) f e k e t e emberpárt képe-
zett " Ide tartozhatik még Dieringernek igen ala-
pos megjegyzése is (,Lehrbuch der kath. Dogmatik.' 
218. 1.): „A hagyomány e pontot (az emberi-nemnek 
egy emberpártóli származását) illetőleg folytonos, 
mindenkor önmagával egyező és ugyanaz, s azonfö-
lül igen összevágólag támogattatik a népek mondái 
által, mellyek az emberi-nemnek eredetét egyetlen 
pártól származtatják. Egyébiránt az embernek állá-
sa a teremtés összeségében, a nemnek egységét han-
gosan követeli, s föltételezi—" Az emberi-nem ere-
deti egysége ellen eddig csupán az ethnographok, a 
népek eredetét, kifejlését, elterjedését stb. tárgya-
ló írók támasztottak némileg fontos ellenvetéseket; 
mellyek azonban olly keveset mondó természet-
rajzi tüneményekre alapitvák, hogy azok, a természet-
tudományoknak napjainkban történt óriási előha-
ladásával egybevettetvén, ne mondjuk, váltig meg-
semmisülnek. A legnagyobb nehézség azon vélemény 
tapasztalatinak hitt álláspontjától származik : hogy 
t ö b b , u g y a n a z o n n e m h e z t a r t o z ó e m b e r -
p á r v o l t a m o s t e f ö l d k e r e k s é g e n é lő 
e m b e r e k n e k k ö z ö s ő s - s z ü l ő j e ; kapcsolato-
san azon ténynyel, hogyaz összes ismert népek közt 
a bün törvénye az uralkodó ; hogy egy etlen-egy nép-
törzs sincs most eredeti romlatlanságában : hanem 
mindegyik a bűnök rabságában, ezen szomorú álla-
potának teljes tudatában, sőt e tudat nélkül, a vég-
elsatnyulástól, a bűnöktől megszabadulni törekszik. 
E tüneményt könnyen, s mintegy önkényt meg le-
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het fejteni, ha az összes emberi-nemnek egy ember-
pártóli származását elfogadjuk ; mig az ellenkező vé-
leménynek állítása vagy a fatalisinusbani hit felé 
ragad, vagy pedig a vakesetet emeli érvényre, s 
mi annak hódolni kényszeríttetünk ; mindennek da-
czára sem tudván felelni a kérdésre : valljon honnan 
van az, hogy a viszonyok olly roppant különböző-
sége mellett mégis egy, lényegesen öszhangzó álla-
pot kifejlődhetett? 

Csak némileg érintve a védokokat, mellyekkel 
az emberi-nemnek eredeti egységét, s az összes em-
bereknek egy pártóliszármazásátbebizonyitni lehet: 
a sz.-irásnak ismételve idézett helyét tartva legin-
kább szem előtt, a következőkben azt törekvendünk 
földeríteni: valljonmiképentörténhetett, hogyaföld-
nek minden részeibe elszórt, ugyanazon nemű (ugyan-
azon emberpártól származó) emberekből annyi, egy-
mástól különböző fajok származhattak. 

Hogy adandó felderítésünk világos, és könnyen 
megérthető legyen, két pontra osztjuk tapasztaláson 
alapuló nézeteinket; tudnillik tekintetbe veendjük 
a fajoknak testi, és szellemi különbözőségét: az utób-
bit a mivelődhetési képességhez viszonyítva. 

A t e s t i különbözőség részint a csontvázon, ré-
szint a test színén vehető észre. Yevén legelőször a 
csontalkatnak különböző kifejlését vizsgálat alá, ön-
kényt kénytelenittetünk megvallani, hogy a gondo-
sabban , és táplálóbb ételekkel ápolt testben sokkal 
szilárdabb, erősebb és kifejlettebb csontalkat fog ké-
peztetni , semmint ellenkező esetben. Ha a caucasusi 
fajt veszszük közelebb szemügyre, ugy mint ollyant, 
melly állítólag az emberek őstypusát kifejezi, mint-
hogy legnagyobb részt megmaradt ősi földjén, vagy 
legfölebb olly tartományokba terjedt el, mellyeknek 
égalja nem üt el olly kiváló nagy mértékben az ere-
deti lakhelynek égaljától : ugy mindazon fajról, melly 
ehhez legközelebb áll, azt kell elfogadnunk, hogy 
az legkevésbbé tért el a törzstől ; és megfordítva. A 
caucasusi fajnál az egész test a legszabályosabban 
fejlődik ki; e faj megtartotta eredeti fejér testszinét, 
és leginkább megóvta magát folytonosan és egyen-
lően gyakorlott életmódja által az égalji behatások-
tól. Rendezett államokban, városokban , őket védel-
mező kőházakban lakván az e fajhoz tartozó népek, el-
látva minden szükséges élelmi szerekkel, mellyeket 
a földmivelés és marhatenyésztés, kereskedés és tu-
domány nekik bőségesen nyújtottak : a földnek min-
den részeiben, hova elhatottak, mint a mivelődés 
képviselői szabadon fejlődtek ki , s a minden fajok 
fölötti elsőbbségök a legszabályosabban kifejlett test-

alkatból, magas homlokukból, erőteljes egyenesláb-
száraikból, és rövid, izmos kezeikből tűnik ki. 

Az ezen néptörzsöktől elszakadt, csupán állat-
tenyésztésre és vadászatra szorítkozott népek, mely-
lyek mint lóháton száguldozó vándor csapatok Ásia 
belsejében, állandó lakhely nélkül, szerte-szét ka-
landoztak , kitéve a zord levegő folytonos behatásá-
nak, sátraik által kevés védelmet találtak a kemény 
idő zordonsága ellen, és más népekkel igen ritkán 
jöttek közelebb érintkezésbe: e népek csak hamar 
kevésbbé kifejlett, alacsony, vagy széles testalkatu-
kon nyilván viselék életmódjok sajátságos nyomait ; 
ugyanezt különösen feltüntetve kiálló arczcsontjai-
kon, és rövidebb, de izmosabb végrészeiken : miként 
ezt a mongoloknál, tatároknál, és éjszaknak egyéb 
lakóinál láthatni. Elelmezésök csaknem kizárólag 
húsból, gyakran nyers húsból áll ; miért is fogaik 
erőteljesebbek, és arczcsontjaik kiállók. Egyes csalá-
doknak, miután észak felsőbb tájaira szoríttattak, nem 
maradván egyéb élő állat számukra, mint a kutya 
s iramszarvas, és élelmezés tekintetében majdnem ki-
zárólag a tengerek terményeire levén utalva, a törzs-
fajtól csakhamar el kelle térniek ; az azokat gyakran 
kínzó éhség, és a legzordonabb éghajlat mellett fel-
tűnően elsatnyulván : mint ezt a földsarkhoz közel 
lakó samojedeknél, tungusoknál, lappoknál és eski-
móknál tapasztalhatni. 

Más vándor csapatok, mellyek ugyanezen nép-
fajtól veszik eredetöket, dél felé húzódtak a Sunda-
szigetekre ; sőt idővel egészen az oceaniai szigetekig 
hatoltak : hol a lankasztó tropicus égalj , a buján te-
nyésző , hevitő, az életerőt hathatósabban kifejtő kü-
lönféle termények, az édes déli gyümölcsök, a sze-
lídebb levegő és megváltoztatott életmód szükség-
képen nagy befolyást gyakoroltak a test kifejlésére s 
a testszin módosulására. A déli szigetek lakosa, a 
hőség tikkasztó nyomása alatt, sürü lombsátor alatt 
keresvén némi enyhet, beéri némi édes gyümölcscsel, 
vagy legfölebb kis adag rizszsel : mig az északi tá-
jakra húzódott népeknél, a folytonos hideg és csí-
pős tengeri levegő, a tápanyagok ezen gyors és ha-
talmas emésztői, sokkal nagyobb mennyiségű táp-
szereket tesznek szükségessé, hogy a test életereje 
vidoran és állandóan megmaradjon. Igy tudjuk, 
Hartwig tapasztalatai nyomán, hogy , mig a déli 
lakos napi élelmét néhány gyümölcscsel fedezi, az 
eskimo minden káros következés nélkül négy-öt font 
liust, gyakran a legkeményebb és legzsírosabb faj-
tából, eszik meg; mihez még a czethalak- és tengeri-
borjukból nyert , nehéz emésztésű zsiradék nem cse-
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kély mennyisége járul. Hogy ezen igen különböző 
éghajlatnak, életmódnak, élelmezési anyagoknak, és 
közmiveltségi állapotnak, évszázadokon keresztül, 
magára a testképezésre is nagy befolyást kelle gyako-
rolni, azt senki józan észszel nem vonhatja kétségbe; 
s igy a törzsíajtól tubbé-kevésbbé eltérő képezést, a 
caucasusinak az industól, és ennek az eskimotól való 
különbözőségét könnyen megmagyarázhatni. 

Az indusok, és a Sunda-szigetek lakói már feltű-
nően közelednek a négerekhez, a forró Afrika lakói-
hoz : mi által a caucasusi ősfajhoz való átmenet igen 
alaposan közvetittetik. Hogy az afrikai lakos, a tulaj-
donképeni néger, ezen forró ugyan, de egyszersmind 
igen termékeny uj hazájában, a hol marhatenyész-
téssel és vadászattal, s itt-ott csekély földmiveléssel 
foglalkozik, tápláló élelmezés mellett testalkatra 
nézve izmosodni, s erős néppé fejlődni fog, ezt biz-
tosan várni lehetett : valamint senkit sem lephet meg 
a tapasztalás, hogy a néger, ki a szabad természet-
ben, kitéve a fölötte majdnem függőlegesen álló nap 
égető sugarainak, sajátságos életmód mellett, csupán a 
hűvösebb éjeken használva alacsony kunyhóját, igen 
kevés kézimunkával foglalkozva, s majdnem folyto-
nosan, lábaira nehézkedve, guggolva üldögél, most 
előre görbített lábszárakkal bir; hogy testének elő-
része alásüpped, és a hátulsó rész feltűnően széles; 
hogy a fénylő napsugarak miatt a szemhéjak össze-
húzódnak , s igy a homlok az orrcsonthoz közelebb 
hozatik; hogy a tétlenül bámészkodónak ajkai fel-
duzzadoznak ; s hogy a fejét fedő hajzat megkemé-
nyedik, sűrűsödik, összezsugorodik, s a koponyát 
göndör gyapjúként a nap heve ellen védelmezi. S ha 
mindehhez a bőrnek fekete szín ét gondoljuk, igen 
természetszerű fogalommal birandunk a négerfaj ké-
pezéséről. 

Az amerikaiak, kik mint vadászok az őserdők 
rengetegeiben, vagy az elláthatlan, sűrű bozóttal 
benőtt síkságokon űzik a számos, lőfegyver durra-
nását még nem hallott vadat , épen e folytonos fog-
lalkozásuk következtében, kisded koruktól öreg nap-
jaikig, a nedves levegő behatásainak kitévék, a zord 
északtól egészen a déli csúcsokig ugyanazon életmódot 
követik. Csupán a mexicoiak, és Peru lakói tesznek 
kivételt ; csupán ők foglalkoznak marhatenyésztéssel 
és földmiveléssel, s csak ez utóbbiak küzdötték fel 
magukat a miveltség némi magasabb fokára ; miért 
is Amerika népei közül csak ezek birnak kifejlettebb 
testalkattal: mig a többi népek kisebb-nagyobb mér-
tékben az ős miveletlenségben vannak; az északnak 
lakói erősebb testalkatúak : mig a lankasztó tropicus 

meleg a déli tartományok lakóit testök kifej lésében 
gátolja, sőt a tűzföld öldöklő síkjain egészen elfojtja. 
De a körülmények, az égalj, az őserdők, a nagy-
sokaságu vadak, az egymássali ellenségeskedés, a 
függetlenség utáni elolthatatlan v á g y , mindez teszi, 
hogy Amerika lakói folytonosan talpon legyenek, 
hol hóditva, hol védelmezve, hol élelmet keresve : 
itt a forrongás, a mozgalom, a harag mindennapi, 
folytonos, szünetlen; maga az életmód bizonytalan, 
veszélyterhes, nyugtalan: innen a lakóknak fürge 
szemei, szertetekintgető pillantatuk , bizalmatlan-
ságuk , forgékonyságuk, leselkedésök; innen van, 
hogy a mivelt tartományokban nem kevésbbé, mint 
a néptelen sivatagokban ugyanazon leselkedés- és 
bizalmatlansággal találkozunk. Tekintetök átalában 
véve barátságtalanságot árul el: járásuk könnyű és 
sebes : tagjaik karcsúak és hajlékonyak. A koponyá-
nak alkotása különböző ; s mondják, hogy a fejnek 
kemény anyagok közé szorítása okozza annak némi 
laposságát, mint a kis lábakat Chinában. A szokás : 
a hajakat a koponya közepén csomóba kötni, min-
den törzszsel közös; és ez okozza, hogy a homlokbőr 
kelletinél jobban felhuzatik ; mi által az orrcsont 
mindinkább kidől, és a fülek hátra felé vonatnak. 
Ennek, és hasonló tapasztalatoknak megfontolása, az 
amerikai faj képezéséről kielégítő fogalmat adhat. 
Ezt bizonyítja Berghaus is, ki a különféle fajokat 
képekben ábrázolni törekedett. (,Physik. Atlas. 7-te 
Ab th. Anthropographie.') (Vége köv.) X. 

Szürke nénék. 
(Folytatás.) 

S csakugyan , bármilly különbözők legyenek is a szük-
ségek, mellyek a kettős, a szellemi s anyagi elszegényedésnek 
következményei, egyetlen-egy sem hanyagoltatik el , egyet-
len-egy sem záratik ki a felebaráti szeretet nemes, vallásos 
enthusiasmusától lángoló eme nő-testületek működési köré-
ből. A lelenczházak, mellyekben azon szerencsétlen teremt-
mények találnak ápoltatást, kik máskép a legbizonyosb nyo-
mor- és nélkülözésnek esendettek áldozatul ; a bölcsődék, kis-
ded-ovodák, népiskolák, vasárnapi, esti és nő-ipartanodák, ár-
vaintézetek, elhagyatott gyermekek ápoldái, fiatal hajadonok 
számára erkölcsi menhelyek , javitó- s fegyházak , tébolydák, 
bármi nevű ápoldák , — végre azok , kiket ezerféle nyavalya 
kórágyhoz szegezett a nyilvános ispotályokban, vagy magáno-
sok házaiban , a veszély nélküli hidegleléstől kezdve a legsú-
lyosabb, és gyakran utálatgerjesztő kül- és belső betegségekig, 
mellyektől a legerősebb s legedzettebb férfi természet is visz-
szaborzad : ezek mind a kérdés alatti vallásos nő-testületek 
készséges segítségére számithatnak. E czélt azok nem csak 
nagyobb városokban, sok ezer embernek szeme előtt, hanem 
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kisebb helységekben és falvakban is, sőt egyesek lakhelyein 
is törekszenek elérni. Miből kitetszik, hogy e testületek egyes 
házaiban mindenkor annyi egyén alkalmaztatik, a hányat a 
helyi körülmények szükségessé tesznek, s igy, mint magától 
értetik, már a tagok számát illetőleg is különböznek e nő-tes-
tületek a régi nő-kolostoroktól, mellyekben tizenkettőnél keve-
sebb apácza ritkán találtatott. 

Hajdan az Istennek szentelt zárdaszüzek leginkább 
szemlélődő életet éltek. Távol a világ magával ragadó zajá-
tól , csendes magányukba visszavonulva, e szüzek Istennek 
akartak szolgálni, s lelki üdvöket munkálni. A leánykáknak 
nevelése nem hanyagoltatott ugyan el egészen : azonban 
csak bizonyos korlátok közt és határokig eszközöltetett. 
Nagyszerű eredményeket mutatott föl e téren a jámbor szü-
zeknek és özvegyeknek, ,Beghuinák' neve alatt, a Xl-ik szá-
zad óta fönállott jótékony testvérülete ; melly sok tekin-
tetben rokon szervezetű volt a mostani vallásos nő-testü-
letekkel. A történet ezekről tanúsítja, hogy ők, mint nemök-
nek védői, betegápolással és gyermekneveléssel, nem kü-
lönben jámborsággal, szorgalommal és feddhetlen életmóddal, 
mindenkinek tiszteletét és rokonszenvét kiérdemelték. Azon-
ban bármennyire dicséretes volt e beghuinák feladata és buz-
gósága : legtöbbnyire azért, mert nem törekedtek egy , az 
egyház által helybenhagyott szabályzat által müködésöknek 
bizonyos irányt és egyszersmind határt szabni, testvérületök 
nem örvendhetett hosszas fönmaradásnak. Voltak közöttük 
néhányan, kik hivatásuk körén kivül fekvő ügyekbe elegyed-
vén , vallásos túlbuzgóságról vádoltattak ; minek következé-
se lőn, hogy testvérületök feloszlattatott. Sokkal szerencsé-
sebb volt működésében a sz. Orsolya szűz nevéről nevezett 
nő-testvérület, melly boldog Merici Angela által alapíttatván, 
legfőbb feladatául a leánykák vallásos nevelését választotta. 
E példa nem tévesztette el befolyását a valóságos nő-szerze-
tekre nézve. Igaz ugyan, hogy lehetnek , és vannak a nő-
szerzetesek közül sokan, kik a betegápolás-, és gyermekneve-
lésre épen semmi hajlammal sem birnak, sőt erre nézve az 
ügyesség és alkalmasság is hiányzik : más részről azonban ta-
gadni nem lehet, hogy számosan vannak ollyanok is , kik ki-
váló hivatással birnak a szigorú szerzetes életre ; minél fog-
va ezek számára a szemlélődő, kolostori élet valóságos, és nél-
külözlietlen szükség. Kétséget nem szenved, hogy e jámbor 
szüzeknek imádsága és töredelmessége az ég áldását az egész 
községre árasztja. És ha fontolóra veszszük, hogy a kolosto-
rok falai közt fegyelem és tiszta erkölcs honol ; hogy fel-
sőbb körökből is nagy számú hajadonok önkényt lemondanak 
a világ gyönyöreiről, hogy itt evangeliumi szegénységben 
töltsék életöket; hogy az önszántukból vállalt nélkülözések 
által megtakarított filléreken annyi szegénynek kenyeret osz-
togatnak : lehetetlen arról meg nem győződnünk , hogy az as-
cetikai életmódot követő apáczák kolostorai, főleg a mostani 
átalános romlottság közepett, mellyről a nyilvános törvény-
székek , fájdalom ! olly számos, és rettenetes adatokat szol-
gáltatnak , kedvesek , mint az éji homályt megvilágosító csil-
lagfény; s nem hogy az illy kolostorok napjainkban fölöslegesek 
volnának, sőt inkább szükségesekü! tűnnek föl, nem kevésbbé 
mint azon szeretetintézetek, mellyeknek tagjai a gyermekne-
velésre , vagy betegápolásra hivatvák. 

Azegyház a testi nyomorok enyhitésére alapított ez in-

tézeteket mindenha ollyanokul tekintette, mellyekben , iste-
ni rendeltetéshez képest, a magukat erre áldozó egyének, a 
szeretet mindenható hatalmával, a nyomorúságok által sújtot-
taknak segítséget, vigasztalást, és enyhülést nyújtanak. Ma-
gától értetik , hogy ezen , az egyház szellemétől olly mélyen 
áthatott, a felebaráti szeretettől lángoló, sz. életű zárdaszüzek, 
letevén a püspök kezébe az örök tisztaság fogadalmát, s általa 
égi jegyesekül felavattatván, magukat az egyház anyai fegyel-
me s szabályai alól fel nem oldozták. Illy ispotályokat találunk 
nagy számmal már a középkorban, főleg a Szentföldön, mi-
dőn ezerenkint zarándokoltak a hivek a sz. helyekre : ide tar-
toznak a sz. Ágoston szabályait követő nő-kórházak, az assisi 
sz. Ferencz által harmadik rendül szervezett, és jézusi szeretet-
tel eltelt szüzek, a soeurs grises (régibb,szürke nénék'), a bűn-
bánó hajadonok, a recollectinák, s több mások : kik mind, 
a letett ünnepélyes fogadalmak kötelékeinél fogva, a szigorú 
kolostori bezárkózásra voltak kötelezve ; e lényeges kellék-
kel magukat a m o s t a n i vallásos nő-testületektől megkülön-
böztetvén. 

Nem lehet tagadni, hogy ezen tulajdonképeni szerzetes 
intézmények által föltételezett visszavonulás és ascetikai élet-
mód következtében a liumanitasnak, a felebaráti szeretet ezen 
egyik főfeladatának egy némelly eszméje, mellynek keresz-
tülvitele egyébiránt szükséges és hasznos leendett, a nő-szer-
zetek részéről, nem mondjuk , elhanyagoltatott, hanem kel-
letinél kevesebb figyelembe vétetett. Innen lőn, hogy a szigo-
rú szerzetes-fegyelemmel csak nehezen megbarátkozó, sőt 
gyakran vele homlokegyenest ellenkező korszellem, az ifjakat 
ugy mint a hajadonokat erőszakosan visszatartotta a kolosto-
ri élettől; és más részt hatalmas rugóul szolgált ajtatos testvérü-
letek és egyletek létesítésére , mellyekben a magukat Isten 
iránti lángoló szeretetökből ker. jótékonyság mivelésére felál-
dozó nők és szüzek, a kor szükségeinek enyhitésére, szabadon 
és akadály nélkül működhessenek, és a nélkül, hogy a kolostori 
élet szigorának magukat alávessék, a kolostori együttlét min-
den előnyeit és tökéletességeit élvezhessék. 

Pauli sz. Vincze, alapítván a ,szeretet leányait' (,irgal-
mas szüzek'-et), valóságos villanyerővel hatott korára. Ez u j 
intézményhez csakhamar igen sok eszme, és óhajtás csatlako-
zott. A ,szeretet leányai'-nak nevezete alatt jámbor, vallásos nők, 
vagy hajadonok értettek, kik a ker. felebaráti szeretet gyakorlá-
sára egyesültek. Lakházaikban bármilly irányú ker. fellángolás 
tápanyagot és menhelyet nyert. Hisz mindnyáját a szeretet lel-
kesítette. Azonban a valóságos nő-szerzetesek érdeme sem 
kisebb. Tanúbizonyságul fölemlithetők a több tartományok-
ban betegápolással foglalkozó zárdaszüzek, kik a felebarát 
iránti feláldozás-, és szolgálatban egymással versenyeztek. 
De milly roppant a különbség ezen betegápoló apáczák, 
ezen valóságos nő-szerzetesek, és az ujabbkori vallásos nő-
testületek tagjai közt! Mig a szorosan vett apáczák csak 
annyiban foglalkoznak a betegek ápolásával , a mennyiben 
ezen külön vállalt müködésök a szerzet szabályaival meg-
egyeztethető : az ujabbkori vallásos nő-testületek csak ugy 
hódolnak szerzetes szabályoknak, ha ezek őket a szegények 
ellátásában, és a betegek ápolásában nem akadályozzák. A 
,szeretet leányai ' , az irgalmas nénék, ugy mond pauli sz. 
Vincze, nem apáczák, hanem egyszerű asszonyok, vagy haja-
donok, kik jönnek és mennek, mint a világiak. Nem többek 
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ők, mint a plébánia egyéb hivei, a plébános lelki vezetése 
mellett. Abban áll a lényeges különbség a vallásos nő-testü-
letek tagjai, és a szorosan vett apáczák közt, hogy mig ez 
utóbbiak végre is csupán saját üdvök munkálását tartják szem 
előtt : sz. Vincze szeretetleányai mások üdvével, és feleba-
rátjaik segélyezésével foglalkoznak. Igen szépen mondja Buss 
az irgalmas nénékről, hogy ezeknek k o l o s t o r a a betegek-
nek lakszobája ; c e 11 á j o k szegényesen bútorozott szobács-
ka , gyakran idegen házban bérbe véve; k á p o l n á j o k a 
helybeli plebánia-templom ; k e r e s z t u t j o k a város utczái; 
szerzetes z á r k o z á s u k az engedelmesség ; a r o s t é l y 
Istennek félelme ; és szerzetes r u h á j o k a jámbor szerény-
ség. Ezen szempontból szabályoztattak az ujabbkori vallásos 
nő-testületek tagjainak viszonyai s kötelességei a betegekhez. 
E kötelességnek eleget tesznek ők : a) lakházukban, és b) azon 
kivül, mint a betegeket házaikban fölkereső ápolónők : c) nem 
tekintik a segélyüket igénybe vevők rangját és korát, d) nem 
veszik tekintetbe azoknak vallását, végre e) nem nézik a 
nemkülönbséget. (Folyt, köv.) X. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , sept, l-jén. Tudomás szerint a p e s t i k e g y e s -

t a n i t ó - r e n d i e k collegiumában — noha későn, kevéssel a 
tanév kezdete előtt — még tavai convictus és növelde nyitta-
tott. Az idő rövidsége daczára, találkoztak többen a szülők 
közül, kik, szivökön viselvén édes magzatjaik erkölcsi nevel-
tetését s tudományos oktattatását, örömmel siettek felhasz-
nálni az alkalmat, és a méltán köztisztelet- s szeretetben álló 
kegyes-tanitórendiek felügyeletére bizták gyermekeiket. E nö-
velde az idén nagyobb kiterjedésben nyittatik meg. Gondos-
kodva van, hogy a jelentkező növendékek nagyobb számmal 
is fölvétethessenek ; a t. kegyesrend ez által az iránta olly 
melegen nyilatkozó bizalomnak, valamint a közohajtásnak is 
eleget tenni törekedvén. A növendékek fölvétele nt. N a g y 
Márton kegyes tanitó-rendi házigazgató urnái történik ; ki is 
a netalán hozzá intézett bérmentes levelekre a fölvéti föltéte-
lek iránt készséges feleletet ád. Rendes élelmezés, egészséges 
lakás, gondos felügyelők, kik egyszersmind gymnasiumi taná-
rok , rendes tanodai, s azon kivüli oktatás és vezetés, élőnyel-
vek tanítása és gyakorlása, rajz, mosás, szolgálat, különösen 
pedig vallás-erkölcsös nevelés leendnek a növendékek nyere-
ményei : egy iskolai éven át fizetendő 525 ausztr. ért. f r t ösz-
szegért ; mellynek fele a növendékek belépte , másik a máso-
dik félév kezdetével fönebb tisztelt házfőnöknél, mint növelde-
igazgatónál fizettetik le. A szülők egyéb kívánságai, valamint 
orvos és gyógyszerek külön dijaztatnak. (P. N.) 

B u d a , sept, l-jén. Mult aug. 28-án több áldozárt le-
hetett a budai úgynevezett vérkápolnában ajtatoskodni látni, 
kik tizenkét év előtt mint a Pázmán-intézetnek pályavégzett 
növendékei mentek ki hivatalos munkások gyanánt az Ur 
szőllőjébe, s kik eloszlásuk alkalmával megfogadták, hogy 
ez idén Pesten találkozni fognak , a viszonlátás örömeinek él-
vezete, s a barátság frigyének megkötése, illetőleg megújí-
tása végett. Találkozásuk után első kötelességöknek tartot-
ták , a bold. Szűznek lönemlitett kegyhelyén Istennek hálát 
adni mindazon lelki kegyelmekért, mellyekben őket a viszon-

tagságteljes tizenkét év leforgása alatt részesíteni méltózta-
tott. Miután az isteni kegyelem mind a 18 iskolatársat az 
életben megtartotta, azon társulati szabály, melly szerint az 
Urban elhunyt társtagokért halottas gyászmise vala mondan-
dó , közörömre nem talált alkalmazást : kérték tehát az isteni 
kegyelem anyját , Máriát, miszerint hatalmas közbenjárása ál-
tal sz. Fiánál kieszközölje , hogy mind a jelenlevő, mind a su-
lyosb akadályok miatt elmaradt társtagokat sz. kegyelmében 
tovább is megtartani méltóztassék. A jövendő találkozás ha-
táridejéül 1870-ik év tüzetett ki. — 

Roma , august. 23-án. Falconiere Mellini bibornok 
és ravennai érsek meghalt. Norcia várost a spoletoi delegatio-
ban (vagyis a hires Nursiát, sz. Benedek születési helyét,) teg-
nap egy földrázkódás egészen felforgatta. A lakosok közül 
200 a romok alá temettetett ; 9000-en a város- és környeze-
téből, szabad ég alatt tanyáznak. (W. Z.) 

Rraunsbergben élénk részvéttel néznek Dr. L a m -
in e rnek nem sokára történendő fölszenteltetése elé, ki (előbb 
a berlini prot. theologiai karnál magán-oktató) kath. hitre tér-
vén, az egyházi-rendeket fölvéve, egy ideig a fönebbi városban 
akar , mint szülőföldén, tartózkodni. Az itteni protestánsok 
még mindig nem akarják komolyan hinni, hogy hajdani ked-
venczök, és (tudományos miveltségének hire miatt) dicsősé-
gök, valóban katholikus lett, és fogna maradni. — Elberfeldből 
szinte i r ják, hogy: „ P f i n g s t e n prot. lelkész a szomszéd 
Voerde helységben, letéve lelkipásztori hivatalát, hosszabb 
előkészület után Berlinben a kath. egyház kebelébe fölvéte-
tett, s jelenleg Bonnban tartózkodik." (Mainz. Sonntagsbl.) 

,U n i o.' (Vége.) 
A szakadár egyháznak ezen elaljasodása és folytonosan 

növekedő tudatlansága mellett, talán még a schisma tulaj-
donképeni szerzői is teljes feledésbe estek volna, ha az értel-
mi okok hiányát nem pótolja egy mély , és okokkal ugy sem 
gondoló szenvedély, a g y ü 1 ö 1 e t érzelme. Ez minden ok-
adatolást nélkülözhetővé tett. Volt is gondjok rá az illetők-
nek , hogy e vak érzetet utódaikra hiven áthagyományozzák ; 
elhitetvén velők, miszerint e gyűlölet már maga is eléggé 
igazolja a minden egyesülési kísérletek határozott visszautasí-
tását. „A régi canonok gyűjteményét magában foglaló Peda-
l ion . . . 31. lapján áll : már azon r é g i g y ű l ö l e t , mellyet 
a latinok ellen táplálunk, világosan mutatja, hogy ezek eret-
nekségbe estek !" (317. 1.) Gyönyörű argumentum! Valóban 
szánandó a felekezet, melly illyesmire szorul ügyének védel-
mében : s nem csudálhatni, ha még a mohemedán barbaries 
is némi felsőség érzetével nézett le ez értelmi s erkölcsi sze-
génységre (mellyet a ,szakadás folytatásának gyászos ered-
ményei keleten' czimü szakasz hiven ábrázol a 325. s köv. la-
pokon) ; keresztényeket emlékeztetvén az üdvözitő hit szabá-
lyaira, hogy a Tansimat igazságos rendeleteit velők elfogad-
tassa. „A történelem még sokszor fog hivatkozni ezen rende-
letre ; hogy nemzedékről nemzedékre hirdesse a nagy szé-
gyent , mellyet az orthodox czimmel kérkedő keleti egyház 
püspöki karának kelle a világ szine előtt kiállani, midőn mo-
hamed-vallásu kormány vala kénytelen, a ker. religio szabá-
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lyainak megtartását ugyanazon püspöki karra ráparancsolni !" 
(Még pedig saját ker. hitsorsosainak irányában ; kiket e csu-
pán pénz-, és anyagi haszonra néző testület, adófizetői gyanánt 
néz Törökországban. 329. 1.) Igen : „Csak olvasni kell e feje-
zetet , és mindenki lelke mélyéből kárhoztatni fogja azokat, 
kik a florenczi zsinatban létrejött sz. egyesülést saját sze-
mély- , és érdekökért elvetni, s Krisztus egyházát ennyire le-
alázni nem iszonyodtak" ; de „kárhoztatni fogja azon szomszéd 
északi hatalmat is, mellynek pártfogása legyőzhetlen akadályt 
görditett a török császári hatalom jobb törekedései elé, mely-
lyekkel ker. alattvalóinak jobblétét előmozditani szándéko-
zott." (331. 1.) Azt, mit ez utóbbi szavak sejtetnek, a követ-
kező (III.) fejezet (,A florenczi unio sorsa Oroszhonban.') bő-
vebben tárgyalja; nem csak ,a ruthenek visszatérését az unió-
hoz' 1595-ben , terjesztve elő , hanem azon gyászos , és soha 
eléggé meg nem siratható üldöztetés történetét is, melly 
Oroszbirodalomban a catholicismust, s különösen az egyesült 
ruthen egyházat a mult századvégével, és a jelenben érte. 
Mert már „II. Katalin császárnő, Voltaire hitetlen eszméivel 
megbarátkozván, nem tartotta lelkismeretes dolognak, oda 
munkálni, hogy a kath. hit birodalmából kiirtassék. A kiewi 
metropolitai széket a katholikusoktól elvévén, szakadár hivei-
nek ajándékozta " Nem csak a „csábítás , rábeszélés , Ígé-
retek, jutalmak . . . " , hanem az „erőszak, fenyegetés, számkive-
tés, rabszolga-bélyeg is alkalmazásba hozattak a katholikusok 
eltéritésére. A főpapi jószágok elkoboztattak, a zárdák bezá-
rattak , a szerzetesek száma leapasztatott, a kath. papságnak 
a hitigazságok hirdetése betiltatott, hogy a nép, tudatlansá-
gában képes ne legyen megkülönböztetni a szakadást az igaz 
egyháztól ; több ünnep eltiltatott, a kitűnőbb egyházi állomá-
sokra olly egyének neveztettek ki, kiknek orosz érzelmeiről 
biztositva volt a kormány ; a papnöveldék számára szakadár 
kézikönyvek Írattak elő, s a kath. igazságok védelmezése az 
uralkodó vallás megtámadásául tekintetett , mint fölségsértés 
büntettetett." A néhány évtized alatti békét az előbbinél 
még súlyosabb üldözés követte. „Miklós czár mindjárt uralko-
dása kezdetén rendeletet bocsátott ki, mellyben a kereskedők-
nek eltiltatott az egyesült görög katholikusok számára ugyan-
ezek nyomdáiból kikerült szláv nyelvű ima-, énekes-, és min-
dennemű épületes könyveket kiszolgáltatni. 1828. april 22-
ről szólott azon hires ukáz , melly az egyesült görög egyház 
szervezetét eltörülte, a metropolitai hatalmat megsemmisí-
tette ; s ezen egyház ügyeinek sorsa a vallásügyi ministerium 
kezébe tétetett le , ugy mégis, hogy egy, a császár által kül-
dött püspök-collegium képviselje az egyházkormányzat árnyé-
kát ; a lucki püspökség megszüntettetett , a basiliták kolosto-
rai részint eltörültettek , részint saecularisáltattak , s plébáni-
ákká alakíttattak : mig végre 1832. év julius 19-ig az e g é s z 
b a s i l i t a - r e n d elnyomatott. S ámbár az 1832. lengyel 
forradalom megszüntetésén fáradozott pápának jutalom fejé-
ben megígérte a czár a katholikusok jogai és birtokai kimélé-
sét : mégis nem sokára egymást érték a szörnyű ukázok a ka-
tholikusok legszentebb jogainak minden tekintet nélküli Ietip-
rására. Igy elvétetett számos templom a katholikusoktól ; a 
többiben legalább egy-egy oltárt kellett engedniök a nem-
egyesültek számára ! Megparancsoltatott, hogy ha két mér-
földnyire nem találkoznék görög egyesült pap , a kath. szer-
tartásokat is nem-egyesült görög pópák végezzék. Az 1836-

diki ukázban megtiltatott a kath. lelkészeknek ismeretlen egyént 
a gyónószékhez bocsátani ; a hiveknek pedig csak azon eset-
ben tétetett szabaddá a sz.-gyónás, ha saját lelkipásztoruk 
előtt végzik azt , még pedig ha lelkipásztoruk már szakadárrá 
l e t t . . . . Több illynemü kényszerítő eszközök alkalmazása foly-
tán 1839. február 12. Siemasko József, s más két püspök tár-
saságában 1305 kath. áldozár elszakadt egyházától, és a Po-
lockban kovácsolt, s aláirt okiratban , a czártól, és pétervári 
synodusától könyörögtek fölvétetni a szakadár egyházba ! . . . 
De nem mondtunk még mindent el Durva fogságok , rab-
lánczok , testi büntetések, kancsuka, vesszőzések, szégyenitő 
bélyegeknek homlokukra s a test egyéb részére sütése, napi 
renden voltak ; s e büntetésekben nem csak férfiak, fölszentelt 
papok részesittettek, de a nők, zárdaszüzek sem kíméltei-
tek. . ." E , lényegében mai napig sem változott eljárás szo-
morú következései világszerte ismeretesek , és ezerszer be-
panaszolvák. Az üldözött igazság egyetlen elégtételeül szol-
gál még ma is, illy iszonyú dolgokat a megczáfoltatás félelme 
nélkül elmondhatni : s ez elégtételben az elnyomott ügyet sz. 
is részesitvén , megtett mindent, mit annak védelmére, s az 
unio érdekében tehetett. Vagy lehet-e képzelni hathatósb ind-
okot erre , mint az illy borzasztóságok valahárai megszünte-
tésének minden érző kebelben szükségkép fölébredő kivána-
tát ? S lehet-e azok megszűnését várni előbb, mint magáét a 
szakadásét? Az ezen részhez csatolt függelékben sz. statisti-
kai adatokat közöl a nem-egyesült görög egyház jelenlegi ki-
terjedésének ismertetésére, nem csak az Oroszbirodalomban, 
hanem Török- és Görögországban is, az austriai birodalom-, 
nevezetesen Magyar- és Erdélyországban stb. ; a hazánkban 
élő ,görög szertartású keresztények' rövid történetének külön 
értekezést (368—380. 1.) szánván. A harmadik és utolsó rész-
ben sz. ,az egyesülés szükségessége' felől szólván, ezt nem 
csak abból következteti, mert Krisztus igaz egyházának is-
mertető jelei csak az apostoli sz.-székkel egyességben levő 
ker. közönségre illenek , a szakadárra pedig épen nem (385— 
402. 1.); hanem azon kötelezettségből is , melly a görög egy-
házra az annyiszor elfogadott, és megtartatni igért egyesü-
lésnél fogva háramlik. ,A florenczi zsinat jogereje', bizonyítja 
sz. (402—407. I.), ,elévületlen' ; mint ezt a romai pápák foly-
tonos igyekezete is mutat ja , mellynél fogva „soha sem en-
gedték kísérlet nélkül elvonulni azon kedvezőbb pillanatokat, 
mellyek az unio magasztos, annyira sz. ügyének javára némi 
kilátást nyújtottak." Ezt sz. egészen napjainkig terjedő bizo-
nyítványokkal támogatja (415 .1 ) , s végül lelkes szavakkal 
ajánlja azon hit- és szeretetbeni egyesülést, melly a valódi 
kereszténység próbaköve , s elengedhetlen föltétele minden 
alapos üdvreményeknek. Vajha a boldogság egyedül biztos út-
jára hivó szózat meghallgattatásra találjon, nem csupán a 
kath. egyház végetlen örömére, hanem azoknak is kibeszél-
hetlen javára , kiknek az egyesülést saját érdekűkben kell és 
mindenek fölött kivánniok, siirgetniök, és hogy Istentől meg-
nyerjék , imádkozniok érte ! A munkát a pápák névsora zárja, 
melly az egyháztörténeti bővebb munkákat nélkülöző, főleg 
világi olvasóra nézve mindig nagy fontosságú, s érdekes füg-
gelékül tekintendő. Itt azonban e névsorozat egyszersmind bi-
zonyítványul áll arra, hogy egyedül a romai sz.-szék, és a 
vele hitegységben élő egyházak dicsekedhetnek az apostoli 
időktől folytonos, és soha meg nem szakadt következéssel le-
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származó episcopatussal ; mi a hitbeni változatlanságnak is 
egyik főbb záloga s bizonyítványa : ugy hogy „nem nehéz a 
következtetés, miszerint lia Krisztus, mint a szent-irás bő-
ven bizonyítja, csakugyan alapitott egyházat, az nem lehet 
más, mint a romai pápák által szakadatlan lánczolatban kor-
mányzott kath. anyaszentegyház" (451. 1.); melly liez csatla-
kozva lehet csak a ker. hivő az általa követett ösvény üdvös 
iránya felől biztos. „A pápák szakadatlan névsora tehát az 
üdv szent ügyéről komolyan gondolkodó embert okvetlenül 
meggyőzi a romai kath. egyház isteni eredetéről ; minden két-
kedést megszüntetvén az iránt, hogy Krisztus müvének azon 
egyházban kell folytattatnia, melly 1800 éven tul sz. Péter 
székéről a pápák által" (még ma is, annyi vészek és felforgatá-
sok, időközben a világ valamennyi trónjait ért pusztulások közt 
és daczára) „kormányoztatik. Itt kell Krisztus tanait keresni, in-
nét elfogadni. Nem-egyesült görög atyánkfiai pedig annál több 
intelmet találhatnak e sorozatban , minél szomorúbb arczczal 
kell a konstantinápolyi patriarchai székre letekinteniük 
Krisztus egyházában, kell lenni annak élén egy főnek, ki a 
hitegység biztos központjául szolgáljon. És mennyire lealáz-
tatott ama szék patriarchája ! Hisz musulman császár oszto-
gatja, adományozza e méltóságot még mai nap is ! És minő 
viszonyban áll a nem-egyesült görög egyház e patriarchához ? 
Nemde, ez a patriarcha 1660-ban önmaga függetlenité az 
orosz egyházat, önmaga erősité meg az önálló moszkaui pa-
triarchát, és 1850-ben a görögországi független zsinatot? És 
hol van a tulajdonképeni görög egyház moszkaui patriarchája ? 
Nem Nagy-Péter czár törülte-e azt el ? Azóta pedig névsze-
rinti feje nincäen !" Igyekeztünk a munka dus tartalmát t. ol-
vasóinkkal megismertetni : de csak azért, hogy bennök az 
egésznek átolvasása iránt vágyat gerjeszszünk ; mert a milly 
alkalmasok az illy olvasmányok a velünk hitegységben nem 
lévő szakadárok meggyőzésére, szintolly hasznosak a hivőkre 
nézve, a hitben , és a hitegység központjáhozi ragaszkodás-
ban leendő megszilárdulást illetőleg. Köszönet a t. theologiai 
karnak, melly e korszerű tárgynak pályázati kérdésül kitűzése 
által, illy jeles mű létesülésére okot szolgáltatott: a t. szer-
zőnek pedig, hogy a föltett kérdésre olly kimeritőleg vála-
szolt. Szivből óhajtjuk, hogy a t. közönség részvéte kártala-
nítsa őt némileg azon áldozatokért, mellyeket e terjedelmes 
munka költséges és diszes kinyomatásával, az általa fölkarolt 
ügynek hozott, s mellyeket természetesen a jutalom csak rész-
ben fedezhet. Bizonyára fölöttébb sajnos lenne, ha a lélek 
ügye iránti közönyösség, és egyházi irodalmunkkali nem-gon-
dolás annyira átalánossá válnék, hogy végre nem csak egyéb 
e nemű vállalatoktól kellene az előrelátó irónak ovakodnia, 
hanem még attól is félnie, nehogy valamikép pályadijt nyerjen, s 
munkáját kiadni kénytelenittessék A munka végén kijelölt 
sajtó- s egyéb hibákon kivül akad ugyan a figyelmes olvasó 
oliyanokra is, mellyek egyik javitási lapon sem fordulnak elő ; 
például 17. 1. „coensi püspököt", ,Cos'szigetbeli helyett ; 157. 
1. „mindig íllyképen járultunk el", e helyett : jártunk el' stb. 
66. 1. pedig, 9-ik századba eső személyek- és dolgokról levén 
szó , Ignácz patriarcha „á g y ú k dörgése" felől beszél, mely-
lyet pedig még nem hallhatott. (Talán a ,tormentum' szó ket-

Kiadja a Szent-István-Társulat. — 

tős értelme vitte a fordítót tévedésbe ?) De ezek csekélyebbek, 
hogy sem a könyv belbecsét tetemesen csökkenthetnék. A 
174—186-ik lapokhoz pedig sz. külön ,Jegyzet'-et nyomatott, 
mellyre beköttetés alkalmával szinte figyelemmel kell lenni, 
csak ugy, mint olvasáskor. 

Megjelent, és minden könyvkereskedés által megsze-
rezhető : 

, J u s E c c l e s i a s t i c u m Catholicorum cum singulari 
ad Imperium Austriacum et cumprimis Hungáriám attentione. 
Scripsit Josephus P o r u b s z k y , A.-D. Agriensis Presbyter, 
AA. LL. Philosophiae et SS. Canonum Doctor, in Lyceo Ar-
chi-episcopali Agriensi Históriáé Ecclesiasticae et Juris Cano-
nici Prof. P . O. Facultatis Theolog. Prosenior etc. Editio se-
cunda locupletata. Agriae, 1858—9.' (Két kötetben, egyéb-
iránt folytonos lapszámmal.) N. 8-rét. XVI és 876 lap. (Két 
kőnyomata táblával.) Ara 5 frt a. é. 

Jelen, közhasznúságánál fogva eléggé ismeretes kézi-
könyv , melly Magyarhon több papnöveldéin kivül, Lemberg-
ben , a latin szertartású seminariumban , sőt Olaszországban 
is (Bellunoban), és Csehországban, Königgräzben stb. elfo-
gadtatott iskolai tankönyvül, ez ujabb kiadásban bővitve , s 
különösen a sz.-szék és Austria között létrejött concordatum-
rai tekintettel átdolgozva nyomatott újra. Figyelembe vétet-
tek az első kiadásra több oldalról tett birálói észrevételek is. 
A szép fejér és nagy alakú papirra tömötten nyomott munka 
57 ivet tevén, mellyhez még két táblán fölvilágosító ábrák is 
járulnak, az 5 frtban megállapított ár (az előfizetési ár 4 frt 
volt) még mindig fölöttébb méltányosnak nézhető. De csak is 
azok juthatnak az eladásra csupán 200 és néhány példányban 
még létező munkához illy áron, kik ezért, megküldvén a fönki-
tett összeget, közvetlenül a szerzőhez fordulnak (Egerben,) s a 
könyvet bérmentesen megküldetni kivánják : könyvkereske-
dők ugyanis kellő százalékban részesitendők. 

Szinte megjelent: 
, I s t v á n b á c s i n a p t á r a , vagyis családos házigaz-

dáknak és gazdasszonyoknak, népnevelőknek , helységelőljá-
róknak, iparosoknak és földmivelőknek való képes kalendá-
riom 1860-ra. Szerkeszti M a j e r István. V-ik évi folyam. 
Pesten.' 8-r. Ára, fűzve : 50 kr. uj p. 

Megjelent, és P f e i f e r Ferdinand (ezelőtt Emich 
Gusztáv) nemzeti könyvkereskedésében (servitatér sarkán , a 
,Fejér-hajó'-val szemközt) kapható : 

,D i e h e i l . P s a l m e n nach der Vulgata in metrischer 
Form mit erklärenden Anmerkungen für das Christenvolk, 
von Ferdinand S t e r n e d e r , regul. Chorherrn zu St. Flo-
rian und Pfarrvikar. Linz, 1859.' 16-r. XII és 552 1. Ara, 
fűzve : 2 fr t 50 kr. a. é. 

,Ueber die G e b u r t , A u f e r s t e h u n g und H i m -
m e l f a h r t J e s u C h r i s t i des Welterlösers. Eine katho-
lisch-dogmatische Studie, von Dr. Franz B i 11 n e r , ord. 
Professor an der Universität zu Bresslau. Regensburg, 1859.' 
8-r. 98 1. Ára, fűzve : 84 kr. a. é. 

Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Az emberi-nem egysége. (Vége.) — Szür-
ke nénék. (Foly t.) — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyar-
ország-, és Badenből. — Könyvhirdetések. 

Az emberi-nem e g y s é g e . 
(Vége.) 

Értekezésünk másik része a különböző test-szin 
képezését illeti. Mindenek előtt Cantut akarjuk idéz-
ni, ki ez érdemben igy ir (,Világ-történelem. Kiadja 
a Sz.-István-Társulat. Pest, 1856.' I. Köt. 144—5.1.) : 
„Nem könnyű dolog megmagyarázni a fehér szín-
nek feketére változtát *): azonban, hogy ez az ég-
hajlat eredménye, bizonyítja a szinfokozat, melly a 
sark és egyenlítő közt mutatkozik a dánok-, spa-
nyolok- és olaszok-, mórok- és négereknél. Közön-
ségesen tudva van, hogy a mór gyermek fehérnek 
születik, és tiz nap alatt megbarnul ; mig a saracen 
nők, kik teljes elvonultságban élnek, szinöket meg-
tartják. S hogy eme színváltozás valóban beáll és 
megörökül, ennek tanuságaul szolgálnak az abys-
sinek, e semi faj ; noha egészen fekete bőrük van , 
test- és koponya-alkatra mégis a négerektől külön-
böznek 2). Szintezt állithatjuk Afrika több rendbeli 
népeiről, mellyek mindig barnább, és végre a fekete 
színbe mentek át; megtartva mindamellett európai 
testalkatukat... Ekkép az európaiak, kik Indiában 
telepedtek meg, a benszülöttek arczszinét veszik föl, 
és Mal^bárban néger zsidók találtatnak." Nem ke-
vésbbé tanulságosak ugyanott e sorok : „Mi a bőrt ille-
ti, melly szembeszökőbb megkülönböztető sajátságot 
mutat föl, a szines fajoknál szinfogó hártya találtatik a 
bőr alatt, melly a többieknél hiányzik ; ez tehát" 
(azok által, kik több emberfajnak teremtését állít-
ják , s igy az összes, e földön lakó embereknek egy 
pártóli származását tagadják,) „megkülönböztető jel-
legnek vétetett föl : de helytelenül. A fehér ember is, 

]) A néger bőr színének széke közvetlen a külbőrnek 
sejtszövetében gyökeredzik. A l p i n , ,De sede et causa colo-
ris Aethiopum. Leiden, 1738.' 

2) Megjegyzendő, hogy ők magukat C h e e z (átmenet) 
néven nevezik, s hogy a szent-irás a Vörös-tenger mindkét 
partjának lakosait C u s névvel említi. 

midőn a napon megbarnul, igen finom szinfogó hár-
tyát nyer a felbőr, és bőr közt; ezenkívül a fehérnél 
is találtatik valódi szinfogó hártya az emlők bimbója 
körül. Ellenben e hártya nincs meg a négerek méh-
gyümölcsénél, sem azoknál közülök, kik részletes 
albinismusnak vetvék alá, sem bizonyos fehér ré-
szekben , mellyeket némelly szines egyéneknél lát-
hatni. Az említett részletes szintelenség bizonyítja, 
miként annak oka, hogy pigmentum nem választa-
tik el, kóros változásoknak is lehet eredménye ; azon-
ban a fajok megkülönböztető jellegének azt tartani 
nem lehet.. ." A Cantu által felhozott etapasztala-
tokat Fleurens, a franczia tudományok akadémiájá-
nak titkára gyűjtötte ; ki egyszersmind a csontváz 
és koponya körüli tapasztalatokat illetőleg is magát 
a tudományos világ hálája- és elismerésére érde-
mesítette. 

A Fleurens által fölhozott tapasztalat azonban 
még távolról sem fejti meg a kérdést: valljon miké-
pen történhetett, hogy a f e h é r caucasusi, a Sunda-
szigetek irányában, Afrika forró égaljáig hatolván, 
f e k e t e négerré legyen, vagy miképen változott át, 
északi irányban kiterjedvén, v ö r ö s amerikaivá? 
Vannak, és pedig nem kevesen, kik e kérdés kielé-
gítő megfejtésének lehetőségét kétségbe vonják, vagy 
épen tagadják. Mi ezek ellenében néhány, e tárgy 
körül józan fölfogást és jóakaratot kitüntetett ujabb 
irónak véleményét fogjuk idézni. M ü l l e r J. báró, 
1853-ban Stuttgartban egy, nagyobb közönségre 
számított munkát adott ki e czimmel : ,Des causes de 
la coloration de la peau et des différences dans les 
formes du crâne, au point de vue de l'unité du genre 
humain'; és ugyanazon évben a ,Journal für Orni-
thologie' czimü természettudományi folyóiratban a 
madarak színének változásáról terjedelmes értekezést 
közlött. E két irata figyelmet gerjesztett: és méltán; 
mert ő hosszabb ideig tartózkodott Afrika különféle 
tartományaiban, s a közlött tapasztalatokat önmaga 
gyűjtötte. Folytonos észlelet, és ismételt tapasztalás 
nyomán állítja, hogy minden állat testében létezik 
egy, színváltozásra fogékony anyag, melly által az 
illető állatnak szine a körülmény szerint képződik; 
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noha a physiologiai törvényt, mellynél fogva e szin-
képezés történik, nem ismerjük. Szerinte ebben a 
legfőbb szerep a szénenynek jutott. Tudnillik bár-
milly emlős állatban , nem különben az emberekben 
is, a csonthártya (epidermis) alatt folytonos a szé-
nenynek ülepedése, mi által bizonyos festőanyag 
(pigmentum) képeztetik, mellyet legelőször Malpighi 
vett észre az embereknél, de mellyről ő hibásan ál-
lította , hogy az csupán a négerek testszervezetében 
fordul elő ; miért is emez, a négereknél föltalálható 
szervezet Malpighi nevezet alatt ismeretes. Ha e festő-
anyag, mellynek 9/10-edrésze széneny, a hajzat felé 
elterjed, vagy a felbőr közelében elhatalmasodik, 
akkor azt szintúgy, mint emezt feketére, vagy bar-
nára , vagy más sötétebb szinre festi. E festőanyag 
képezése olly emlősöknél, mellyek mindig sötét 
szinüek , folytonosan történik ; olly emlősöknél pe-
dig, mellyek télen s nyáron szinöket változtat-
ják , csak bizonyos időkben, bizonyos körülmé-
nyek közt : mint például a havasi nyulaknál tavasz-
kor. Az északi hideg gátolja a festőanyag képezhe-
tését, és terjedését ; a nyár melege azt ismét lehető-
vé teszi : mi által a szin változása eszközöltetik; 
melly északnak legtávolabbi tartományaiban egészen 
megszűnik, hol a fehér h o l l ó k , rókák stb. n y á r o n 
át is fehérek maradnak. Más emlősöknél, mellyek áta-
lában fehérek, mint például a lovak közt a szürke, a 
bőr és csonthártya közt a festőanyagnak puha meny-
nyisége találtatik, mellyből semmi sem megy át a 
szőrbe. Ha a szőr idő haladtával színtelenné lesz, nem 
azt tapasztaljuk, hogy a festőanyag visszaszivárog, 
hanem azt, hogy annak növekedése megszűnik. Ezt 
némellykor igen világosan láthatni az őszülő em-
beri fejeken, mellyeken a hajak végei még feketék, 
mig a gyökérnél az utánnövés már fehéres. 

A kakerlakoknál a haj nem kevésbbé kiképe-
zett, mint a rokon népeknél; hanem hiányzik a bőrt 
festő anyag. Az északi földövhez közel fekvő tarto-
mányokban bizonyos, a pintyőke-nemhez tartozó 
madaraknál, mellyek olajos magvakkal élnek, a kar-
mazsin szin a legélénkebben és legkönnyebben fejlő-
dik k i , s épen ezek lesznek a világosság megvoná-
sánál, és kizárólag olajos táplálék mellett melani-
smokká. Ez ád fölvilágosítást arról, valljon miért 
szűnik meg teljesen északon a festőanyag képezése, 
mig a forró földöv alatt e képezés növekszik : és mi-
ért tündöklenek a legélénkebb és legszebb színekkel, 
főleg a madarak és lepkék nemei. Innen van, hogy 
az északon élő állatok világosabb : délnek állatjai 
pedig élénkebb és sötétebb szinüek. Igy például észa-

kon a tengeri fecskék fehérek, s csupán a fejőkön fe-
keték : dél felé pedig egészen feketék, s csak a fejő-
kön fehérek. Minél gyakoribb és bensőbb az érintke-
zés, mellybe a levegőben levő élenya vérrel jön, an-
nál élénkebb az emésztő processus : mi által az életerő 
előmozdittatik, és a festőanyagnak szükséges elvá-
lasztása történik. 

Hogy az égalj befolyása az állati testek színe-
zésére olly tetemes, a tyúktojások világosan tanú-
sítják. Folytonos szelidítés, és szükkörü tartózkod-
hatáshoz való szoktatás által a tyúkok tojásai min-
den festőanyagukat elvesztették, és egészen fehérekké 
lettek. Keleti Indiában, ezen őshazájokban, bivaly -
bőrszinüek, vagyis vöröses bárnasárgák. Ha fehér 
tojást tojó tyúkjaink Amerikába vitetnek, vagyis 
olly éghajlat alá, melly a kelet-indiaihoz hasonlít, 
akkor tojásaik színesekké lesznek, hanem csak 200— 
300 év múlva. Ha ezen, igy acclimatisált tyúkok 
ismét visszahozatnak Európába, akkor azok még 
hosszabb ideig barnasárga tojásokat tojnak, mig ezek 
lassankint megfehérednek. Minthogy a gyöngytyú-
koknak Európába hozatala még nem olly régi, azért 
tojásaik még most nem fehérek; és minthogy a puly-
ka Eszakamerikából hozzánk hozatva, itt majdnem 
ugyanazon éghajlatot találja, tojásaik színe épen 
n e m változott. A házi állatok színének változása 
mindenki előtt ismeretes 

Az éghajlaton, tápláláson és egyéb ellátáson ki-
vül még más okok is esxközlik a színváltozását: mi-
hez a fajvegyülés — bastardirozás — is tartozik. A ve-
gyült fajok terméketlenek mind maguk között,mind 
pedig, igen ritka kivétellel, a törzsfajjal. Középfaj 
nem származik : a fiatalok részint a himnek, ré-
szint a nősténynek természetét követik 

A levegőnek és a nap sugarainak hatása legin-
kább azon egyéneknél látható, kik azoknak legin-
kább kitévék ; igy a férfi kamcsadálok majdnem 
egészen barnafeketék, nejeik pedig, kik arczbőriiket 
halhólyaggal gondosan befedik, egészen fehérek. Az 
égalj átalában nem gyakorol az emberre olly gyors 
befolyást, semmint az állatoknál tapasztalható ; ennek 
oka az, mert az ember magát a behatások ellen jobban-
kevésbbé védelmezheti, és az ételeket, tűznek segít-
ségével , majdnem mindenütt egyformán elkészíteni 
tudja. Ha a tyúktojások — visszahozatván Európá-
ba, — csak 200—300 év múlva nyerik vissza ere-
deti szinöket: mennyivel hosszabb idő, talán évezre-
dek, szükségesek arra, hogy a valamelly tarto-
mányban már állandósított faj az eredeti törzsfaj-
hoz visszatérjen ; valamint arra is, hogy a caucasu-



siak Afrika belsejében feketékké, s a négerek Euró-
pában fehérekké legyenek. Minthogy tudományos 
fürkészeteink és ismereteink nem nyúlnak fel annyi 
évezredekig, ennél fogva az idegen, bevándorlott 
fajoknak az ottani ősfajok jellegére való átmenetét 
szorosan nem jelölhetjük sem Amerikában, sem Afri-
kában , sem Európában, noha a közönkint, idő foly-
tával történt átmenetre nézve némi ujj mutatások nem 
hiányzanak. Ide tartoznak az abyssinek, kik mint a 
négerek feketék: hanem testalkatukra nézve semi, fe-
hér származásukat kétségtelenné teszik. Továbbá több 
beduin-törzsnek sötét test-szine ; az európaiak Kelet-
Indiának néhány részeiben, kik mint a persák, gö-
rögök , tatárok, törökök és arábok, néhány nemzet-
ség korának elteltével az indusok olajbarna szinét ma-
guknak elsajátították: főleg a mintegy 300 év előtt 
ott letelepedett portugálok, kik mint a kafferek, egé-
szen feketék, noha arczuk képezése az európai ere-
detet világosan matatja; a fehér gyarmatosok Ja-
maikában , kik , arczuk élvonalait (profil) tekintve, 
az ős amerikaiakhoz hasonlítanak ; a négerek az egye-
sült államokban, kik közül azok, a kik városok-
ban , kőépületek oltalma alatt laknak, már a harma-
dik nemzetség után elvesztik sokban a néger alak-
képezést, mig a földmiveléssel foglalkodó néger rab-
szolgák azt tovább megtartják. Itt fölemlíthető az is-
meretes ,fekete' czipésznek példája Velenczében, ki-
nek néger arczbőrszine, gyermekkorában hozatván 
e városba, sárgára átváltozott. Megemlíthető még a 
,tüskés' ember (Stachelschweinmensch), Edwars által 
lerajzolva, és Baker által leírva (,Philosoph. Trans. 
1755.'); kiről, minthogy a tüske-mez atyától fiúra 
átszármazik, véleményeztetik, hogy a bőrnek e 
kóros kiütéseiből uj emberfaj képződhetik. Dr. Hout-
tuyn nem egyebet, mint egy a nehéz nyavalyával 
hasonló kórállapotot lát e tüneményben : mig Baker 
abban annak világos tanúságát látja, hogy az em-
berek mind ugyanazon-egy nemből veszik eredetü-
ket , s hogy a négereknek fekete szinét egykorvala-
melly , előttünk ismeretlen kór-ok eredményezhette, 
melly szin azután állandóvá lett. E tárgyban igen 
szépen értekezik Wiseman bibornok is. 

Kétséget nem szenved, hogy a fönebb előadot-
tak igen meggyőző bizonylatok a fajképezésnek az 
égalj és életmód befolyása általi lehetősége- s való-
ságára ; s lia eme most állandó fajképezés már az ős-
korban történt, ugy a befolyás az első bevándorlók 
nagyobb képezési fogékonyságánál (Plasticitát) fog-
va sokkal hatásosabb lehetett, mint napjainkban. 

E képezési fogékonyságot legnagyobbnak ta-

láljuk a tengeri nyúlnál : mellyről Blasius is észre-
vette, hogy a megszelídült tarka faj rövid idő alatt 
visszatér az eredeti törzsfajhoz ; mint azt Bolsmann 
H., gimbtei plébános Greven mellett saját tapaszta-
lása után is erősíti. „Mint gyermek", igy ir ő, „kap-
tam egy pár szelid fehér, vörös szemű tengeri nyu-
lat: mig egy a levegőnek kitett világos helyen tar-
tattak, mindig csak fehér, vörösszemü fiatalokat ve-
tettek ; azonban egy nagy , minden oldalról fedett 
helyen, hol szalma s más puha alom nagy mennyi-
ségben találtatott, fiataljaik már fekete foltokkal 
bírtak : mellyek ismét régi falomladványok közt sza-
badon tenyésztve, eleinte szürkésen tarka, és végre 
egészen szürke, a vadakhoz hasonló fiatalokat nem-
zettek; ugy hogy még a fehér törzspárnak fönléte-
kor, mintegy 6 év lefolyása után, a vad törzsfaj 
színéhez való visszatérés eszközöltetett, még pedig 
szelid állapotban." (,Natur und Offenbarung. 1859.' 
299. 1.) Magának a bőrnek inivelése is nagy befo-
lyással bir a színre. Igaz ugyan : szerecsent nem le-
het fehérre mosni; de a bőrnek zsír- és faggyuvali 
dörzsölése a négereknél, és ásványfestékek hasz-
nálása az amerikaiaknál stb. nagyban eszközli a bőr-
szín sötétségét: melly nálok is többször ismételt mo-
sásokkal, a szappannak használata, és a nap égető 
sugarai elleni megóvás által, sokkal világosabb le-
endene, s az európai mérsékelt éghajlat alatt idővel 
a törzsfajhoz való visszatérést valószínűen eszköz-
lendené. 

Egyébiránt az emberfajoknak színezése nem áll 
elszigetelten. Ha megkisértenők az összes emlős ál-
latok- és madaraknak a földövek szerint való kür-
alaku fokozatos egybeállítását, északtól keleten ke-
resztül délig, és innen ismét nyugoton keresztül 
északig ; s ha magunkat helyeznők a középre, ugy 
hogy nem ugyan minden egyes állatot, hanem leg-
alább egyes nemet áttekinthetnénk: tapasztalnók, 
hogy az egybeolvadó szinek alapja egy határozatla-
nul barna-fehéres , melly északon tisztán fehérnek, 
nyugoton ésKözép-Ásiában olajbarnának,Dél-Ásiában 
olajzöldnek, Afrikában délen feketének bronz-szinü 
vörössel, és nyugoton Amerikában barna-vörösnek 
látszanék. S csakugyan épen e szinek felelnek meg 
az összes állatország főszinének, a mondott földövek 
alatt; az emberek test-színének képezése pedig egy 
átalános természettörvénynek hódol, mellyet mi 
mindeddig nem ismerünk. 

Mi végre az emberfajoknak állítólagos s z e 11 e-
m i különbözőségét illeti : ezt a népek mivelődésének 
története szerint állítani nem lehet; miként erről 
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mindenki meggyőződhetik, ki a történelem lapjait 
gondosan és elmélve forgatta. 

S igy a fajképezés lehetősége, természettudo-
mányi fúrkészetek és észleletek nyomán be van bi-
zonyítva; s megállapítva, hogy az összes emberi-
nem egyetlen-egy pártól származván, az ugy neve-
zett emberfajok igen természetszerű uton képez-
tettek. X. 

8ziirke nénék 
(Folytatás.) 

Valamint a természetben csak egyetlen-egy törvény ural-
kodik , melly mindent a legnagyobbiktól a legkisebbikig ösz-
hangzat- és egységben elrendez ; valamint csak azon vallás le-
het igaz, melly egysége által isteni eredetéről tesz bizonysá-
got; valamint Jézus Krisztus csak azon okból jött e földre, 
hogy az Isten és emberek közt létezett, de a bűn által felbom-
lott összeköttetést ismét helyreállítsa : épen ugy látjuk mind-
azon testületeknél, mellyek az evangeliumi tanácsoknak, a 
szegénységnek, szüzességnek és engedelmességnek szabad 
akaratbóli elvállalása által alakultak, hogy azok nem csak a 
fönebb kifejezett egység, ugy mint egy külső, kiválóan ismer-
tető jelleg után mindenha törekedtek , hanem inkább ez ma-
gának a testületnek létezésével egybeolvadt. Ezen egység 
leginkább a közös rendi szabálytól tételeztetik föl. A mostani 
vallásos nő-testületek nem szoritkoznak , mint a mult száza-
dokban a nő-szerzetek , egyes tartományokra : hanem kibon-
takozva a szük korlátokból, tágasabb működési tért kerestek 
maguknak ; noha igen kivánatos, sőt létezési föltételök, hogy 
a vallásos nő-testületek az egység által mintegy egy testté ol-
vadjanak össze ; s kell hogy egy organius egészet, egy. magát 
fokozatosan kiterjesztő, növekedő családot képezzenek. Bár-
hol kezdi az egyház az Urnák szőllőjót mivelni, ott mint igen 
hasznavehető és munkaképes munkások, az illy vallásos testü-
letek fölléphetnek. Az ő befolyásuk helyi, mint a harmat- és 
esőé. Az irgalmas szüzek, a szürke nénék Francziaországból 
a török birodalomba sietnek, s legújabb időben Cochinchinába 
is : hogy a beteg katonákat anyai gondviselésük alá vegyék, 
kik az ottani, az európaitól elütő éghajlat alatt , vagy a bar-
baries következtében szenvednek. A sz. Józsefről nevezett 
szüzek Clunzból az Antillákhoz ; a Jézus-Máriáról czimzett 
nő-congregatio Lyonból Quebekbe; az angol szüzek Bajorhon-
ból Kelet-Indiába mennek : hol, csudálatra ragadó módon , a 
mohamedanok és indusok, kik a kigondolliatólag legkegyet-
lenebben üldözték és gyilkolták a keresztényeket, főleg az 
európaiakat, egyes helyeken épen e szüzeket oltalmazták a 
bántalmak ellen. Az iskola-nénék Münchenből az északi és 
déli Amerikába , sőt Australiába is sietnek ; fogadalmaik sze-
rinti kötelességeiknek eleget tenni törekedvén. Eme külön 
nő-telepek, bármennyire távozzanak is el hazájoktól, és a 
törzstestülettől, nem szakadnak külön ágakra, nem alakitnak 
önmagukban külön testületet: hanem egy osztatlan egészet 
tesznek, mint ugyanazonegy családnak tagjai, ugyanazon fának 
gyümölcshozó ágai. S valamint az ágnak szükségképen foly-
tonos , meg nem szakított összeköttetésben kell lenni a törzs-

zsel, mellytől a szükséges nedveket és életerőt kapja : épen 
ugy a külön, messze vidékeken létrehozott fiók-testületek, a 
legszorosabb összeköttetésben maradnak az anya-, vagyis törzs-
kolostorral ; mellytől szükség esetében , ha netalán a testület-
nek egyik, vagy másik tagja halállal mul ki , uj tagokat nyer-
nek , előforduló szerencsétlenségek alkalmával segélyezésben 
részesülnek, s igy magától az anyakolostortól a távolabb tar-
tományokban létező testületeknek is fpnmaradása és virágzása 
igen természetes módon föltételeztetik. Mindenik a hajado-
nok közül, ki bárhol a fogadalmakat leteszi, az egésznek jól-
létére áldozza fel magát ; nem tartozik szorosan véve egyet-
len-egy kolostorhoz , mint a canoni szabályok szerint fönálló 
nő-szerzeteknél: hanem kész, bármikor az előljárónő paran-
csolja, mindenhova menni, s kötelességét a legpontosabban 
teljesiteni. 

Ezen, az összes testületet keresztülható összeköttetés 
egy közös pénztár által támogattatik és tartatik fön. Ha mind-
jár t minden fiók-kolostor saját pénztárral bir is, mégis annak 
főnöknéje köteles a főelőljárónénak számadást benyújtani ; vala-
mint az összes vagyon, és a netaláni tartozások az egész testüle-
tet illetik. Bizonyára igen pontos számvitel szükségeltetik arra 
nézve , nehogy szükségen fölötti takarékosság következtében 
a testület vagyona igen gyarapodjék; mivelhogy a netaláni 
fölösleg a testület alapszabályaihoz képest jótékony czélokra 
fordítandó. 

Kiszámithatlanok az előnyök, mellyek a vallásos testü-
letekre, illynemü egyesiilésökbő! háramlanak ; sőt mondhatni, 
ezen egyesülés teszi fönmaradásuk föltételét. Az összes há-
zaknak ugyanazon ker. szeretetben egyesülése, ugy mond 
XII. Leo pápa azon okmányban, melly által Veronában a ,sze-
retet leányai'-nak intézetét megerősítette, nem lehet állandó, a 
nélkül hogy egy főelőljárónénak alávetve legyenek. Eme fő-
előljáróné nem csak a testület összes tagjainak anyja , őket a 
gyermekoktatás-, vagy betegápolásra elkészítvén , és minden 
egyes tag számára a hatáskört kijelelvén ; nem csak az egész 
testület működését ellenőrzi, s a fegyelmet föntartja : hanem, 
minthogy a testület egyszersmind e g y h á z i , azt az egyház 
szabályai szerint kormányozza is. A testület még a külön 
államok viszonyait is szem előtt tar t ja ; minél fogva e te-
kintetben a világi hatóságoknak is alá van vetve. Kétséget 
nem szenved, hogy nagyfontosságú dolog, miszerint a mon-
dott három irányban a határokat pontosan meg kell állapíta-
ni , nehogy elvkérdés támadhasson. 

Látván a fönebbiekben a vallásos nő-testületek irányát 
és föladatát , czikkünket befejezőleg , röviden még magát a 
szervezetet akarjuk érinteni. 

A kormányforma monarchicus, egyuralkodó. A testü-
let élén a főelőljáróné áll , kit 2 , vagy 3 tag mint tanácsadó 
környez. A fiók-házak főnöknéi ezeknek alárendelvék. A ca-
nonok nem határozzák meg az illy vallásos nő-testület főnök-
néjének jogkörét. A tridenti zsinat kivánja , hogy a szerzetes 
főnöknének jogköre csupán egy kolostorra szorítkozzék. Minél 
fogva csak hosszabb tapasztalás után lehete megállapítani a 
kormányalakot, melly az ujabbkori vallásos nő-testiiletek vi-
szonyaihoz képest üdvös, hasznos és szükséges. Innen magya-
rázható , hogy a sz.-szék az illy kolostorfőnöknének jogkörét 
igen szűkre szabta, s csak későbben adott annak nagyobb ha-
talmat. Irányadó e tárgyban XIV. Benedek pápának brevéje 
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(Bullarium Benedicti XIV. Tom. III. ,Quamvis iusto'), a mün-
cheni angol szüzekhez intézve. Ennek értelmében a főelőljá-
róné következő jogokkal b i r : 1) az összes házakat hivatalosan 
látogathatja , a kolostori rendről, és a ház állásáról magának 
tudomást szerezhet, és szükség esetében, belátása szerint 
rendelkezhetik ; 2) őt illeti a főfelügyelet az iskolák ég növel-
dék fölött ; 3) a szerzettagokat, Ítélete szerint bármilly íiók-
házban alkalmazhatja, és a szükséges személyváltozásokat elren-
delheti ; 4) e jogok gyakorlatában a főösszeköttetés föntartása 
mellett az illető megyés-püspöktől függ. E belső elöljáróságon 
kivül, még más e g y h á z i személyekkel is áll a testület vi-
szonyban : illyen a) a v é d n ö k , tekintve a testületnek egész 
kiterjedését; b) a m e g y é s - p ü s p ö k , a mennyiben egy-
házi megyéjében egy, vagy több fiók-ház létezik ; és c) a 1 e 1-
k i p á s z t o r , és g y ó n t a t ó - a t y a , a mennyiben minden 
fiók-ház valamelly plébániához tartozik, és a szentségekben 
bizonyos lelkész által részesül. A mi végre az államhatalomho-
zi viszonyt illeti : a most fönálló politikai törvények és határo-
zatok értelmében az ujabbkori vallásos nő-testületek átalában 
véve már mini testületek az állami hatóságoknak alárendel-
vék. Azonkívül különösen mint gyermeknevelő s oktató, vagy 
betegápoló intézetek, az állam befolyása alatt állnak, ugy 
mint melly az oktatást és nevelést, nem különben a szegény-
ügyet vagy kizárólag, vagy legalább közvetve magához ra-
gadta , s igy a tanintézeteket és ápoldákat maga kezeli, és 
ellenőrzi. Lehet ugyan kolostorokat és egyházi intézeteket 
az állam jóváhagyása nélkül is állítani, melly esetben (még Po-
roszországban is) csak az egyletügyi törvény alá esnek : ha 
azonban ez intézetek a tanügygyei, vagy betegápolással is fog-
lalkoznak , az állami hatóságok beegyezését kieszközölni tar-
toznak. 

Kitetszik az előadottakból, hogy semmi sem akadályoz-
za , miszerint a szürke nénék egyházilag és államilag elismer-
tessenek ; s miután mind a papság, mind a helyi hatóságok 
részéről a legszebb bizonyítványokat érdemelték ki, bizonyá-
ra kívánatos, hogy az emberek lelki üdvének előmozdítá-
sa tekintetéből minél nagyobb hatáskört nyerjenek. (Vége 
követk.) X. 

» » t a <3 ĝ) <D3> (E> g> a> » » »— 

EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustuslió 23-án kelt legfel-

sőbb elhatározásánál fogva P é c s y József Szegszárd kerületi iskola-
felügyelőt és tolnai prépost-plébánost, ugy szinte G r á g e r Gábor 
mohácsi kerületi iskolafelügyelőt és prépost-plébánost, a népiskolaügy 
körül tanúsított érdemteljes müködésök elismeréseül, koronás arany 
érdemkereszttel legkegyelmesebben földiszesitni méltóztatott. (W. Z.) 

Pest , sept. 6-án. A Szent-István-Társulat egyik lelkes 
t ag ja , Vámos-Györk buzgó plébánosa (az egri főegyházi me-
gyében), nt. D ó n a y Antal, sept. 2-án reggeli 8 órakor, rövid 
betegség után, agyvelő-szélhüdésben Budán, a Lukácsfürdőben 
kimúlt. Melly gyászhír a boldogult számos barátjai- s tiszte-
lőinek , e nem várt szomorú esemény felőli értesítése végett, 
azon hozzáadással közöltetik, hogy a temetés e hó 4-én a 
kath. egyház megható szertartásai közt, és rokonrészvét mel-
lett , délutáni 4 órakor ment véghez. V. K. 

P e s t , sept. 6. Nyitrán mult héten sz. lelkigyakorlatok 
tartattak ft. A r o s s y József, kassai kanonok, és P a l á s t h y 

P á l , egyetemi theol. tanár uraknak vezetése mellett. Mintegy 
90 áldozár vett részt ez ajtatosságban ; püspök ő mlga mutat-
ván magasztos példát , ki, ideiglenes lakását a seminariumba 
áttevén, mind a megnyitó , mind a bezáró beszédet tartotta. 
Reméljük, leszalkalmunk esz. lelki-gyakorlatokról bővebb tu-
dósítást adhatni. 

Esztergom , sept. 1 -jén. A szerzetes-rendek apostoli 
látogatása, melly ő szentsége, a dicsőn országló IX. Pius pá-
pa által 1852-dik évben a főmagasságu bibornok herczeg-ér-
sekre, az esztergomi, egri és zágrábi egyházi provincziákban 
bízatott, folyó évi junius havában szerencsésen befejeztetett. 
Ö eminentiája f. évi augustus 6-áról kelt levelében, mint apos-
toli látogató bucsut vett a gondjaira bizott szerzetes-rendek-
től. Az említett levél szövege következő : 

J o a n n e s S. R. E. Tit. S. Crucis in Hierusalem Presby-
ter Cardinalis S c i t o v s z k y , Dei et Apostolicae Sedis gra-
tia Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Archi-Episcopus, 
etc. etc. Veuerabile3 Fratres et Filii in Christo Dilecti ! Vinea 
Domini, ex quo tempore plantari coepit, perpetuo quidem co-
l i tur , ut fructum reddat temporibus suis : ast operarii saepe 
mutantur , atque plantantibus quibusdam, alii r igant , Deus 
autem dat incrementum. Religiosi quoque coetus universalis 
vineae dominicae portionem constituunt, cui excolendae et 
ornandae, volente Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX. 
Nos quoque septem annorum decursu Nostram impendimus 
operam : iam autem, Deo providente , curas huiusmodi aliis 
operariis resignamus. Notum quippe Vobis facimus Venerabi-
les Fratres et Filii in Christo dilecti ! Visitationi Apostolicae 
finem iam Nos imponere, et abhinc ilium solum nexum cum 
Regularibus retinere, qui ex munere Nostro ordinario ad Re-
ligiosos intra Dioecesim Nostram degentes derivatur. Vos igi-
tur in omnibus, quae hactenus e speciali delegatione Summi 
Pontificis ad partes Visitatoris Apostoliéi pertinebant, iam ad 
Ministros Generales, vel ad Congregationum Capita, ipsam-
que Sedem Apostolicam perferetis, prout propriae quorumvÍ3 
Constitutiones praescribunt. Quod per elapsum septem anno-
rum cursum pro incremento et spirituali profectu Regularium 
perfecimus, cedat ad maiorem Dei glóriám, ipsiusque vitae 
reguláris utilitatem! Minus quidem poteramus praestare, 
quam seu dignitas Ordinum Religiosorum, seu Nostra peculi-
aris aestimatio eisdem semper impensa postulabat : caeterum 
potens est Omnipotens Deus omnem gratiam abundare facere 
in Vobis,et augere incrementa frugum iustitiae Vestrae. No-
bis certe propositum era t , vulneribus, si quae essent, oleum 
misericordiae potius aíFundere, quam ferro abscissionis uti ; 
disciplinam vero perfectiorem non tam invitis obtrudere, quam 
ceu amabilem et desiderabilem persvadere. Quare etiam in 
medio Vestrum comparentes facti sumus velut unus ex Vobis, 
obsecrantes, ut digne ambuletis vocatione , qua vocati estis. 
Nam maiorem hac gratiam non habemus, quam si sciamus 
Vos in veritate ambulare. Nec aliud nunc Vobis commenda-
mus, nisi ut memores propositi, quod sponte suscepistis, cer-
tetis bonum certamen, ut apprehendatis vitam aeternam. Quid 
autem hue magis conducit, quam frequens oratio, et pia cum 
Deo conversatio ? Itaque , Fratres, humilibus preeibus coelum 
oppugnare ne desistite , ut quietam et tranquillam vitam aga-
mus in omni pietate et castitate. Per orationem enim fiunt sin-
gula monasteria totidem arces, quae tela nequissimi ignea, 
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contra Ecclesiara vibrata , possunt extingvere. Et quia perfe-
ctionis Studium profitemini, bene utique nostis, ilium recte 
vivere, qui recte novit orare. Praeterea oratio ipsius quoque 
castitatis tutissimum est praesidium , quae licet clausura, si-
lentio et sensuum custodia, ut oportet, muniatur : nisi tamen 
accedat Studium orationis et frequens perceptio Sacramento-
rum , maculam puritatis vix decliuabit. Memineritis quoque 
Fratres eorum, quae iam in principio Visitationis Vobis enun-
ciavimus : plurimum auxilii in perfecta fide , spe et charitate 
situm esse, in sincero status Vestri amore, in recordatione 
beneficiorum divinorum, gratoque in Deum animo ; quae omnia, 
si serio colantur , suapte externam post se trahunt observan-
tiam, eiusque omnem difficultatem tollunt. Quid enim illi dif-
ficile , cuius cor patriae coelestis amore, Christique imitandi 
desiderio flagrat? Denique pro directione Vestrasignificamus : 
iuxta novissimam Sedis Apostolicae resolutionem Decretum 
illud Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium die 
19-a Martii a. 1857-i, quod vota simplicia praescribit, in Diti-
onibus Austriacis non infringere legitimam consvetudinem hac-
tenus vigentem, quatenus perpetua in Ordine stabilitas non-
nisi 24-0 aetatis anno completo, vel aetatis 21-o cum triennio 
in habitu regulari expleto sit profitenda. Hue item tam pro 
notitia, quam pro directione Vestra inserendae sunt litterae 
Eminentissimi D. Cardinalis della Grenga, Praefecti Sacrae 
Congregationis Episcoporum et Regularium, recentissime, die 
quippe 31-a Julii ad Nos perlatae, hisque terminis conceptae : 

,,Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX. summo-
pere commendatum esse voluit Studium, curam , solertiam et 
zelum, quo munere Tibi concredito alacriter functus, et prae-
sertim ad regulärem disciplinam restaurandam et ad religio-
sarum familiarum bonum, utilitatem et incrementum promo-
vendum. Confidit Sanctitas Sua, ut earumdem familiarum 
religiosarum alumni curis ab Apostolica Sede et a Te sedulo 
impensis pro viribus respondeant, memoresque propriae vo-
cationis, spiritum SS. Fundatorum in semetipsis excitent, at-
que regulis Instituti, quod professi sunt, sese conformare 
prorsus studeant, in propriam sanctificationem incumbant, po-
puloque christiano qua exemplo, qua opere, qua sermone bo-
num Christi odorem diflundant atque aedificationis exempla 
praebeant. Mandat vero, ut religiosae familiae suis Superio-
ribus generalibus, eorumque iurisdictioni ad praescriptum sa-
crorum Canonum , Apostolicarum Constitutionum et Decreto-
rum Sacrae Sedis subiecti sint, et cum iisdem Moderatoribus 
generalibus Capitulis eum servent nexum, qui in propriis cu-
iusque ordinis regulis et Constitutionibus definitus est. Vult 
insuper Beatissimus Pa te r , ut Reguläres ipsi sciant a Decre-
tis in Apostolica Visitatione latis neminem inconsulta Apo-
stolica Sede, dispensare posse. De his omnibus Superiores 
reguläres certiores facias. Quae dum Eminentiae Tuae ex 
Sanctitatis Suae mandato signiiico, manus humillime deoscu-
lor" etc. Hueusque Cardinalis Praefectus. 

Et nunc rogamus Patrem misericordiae et Deum totius 
consolationis , ut Vos , Vestraque instituta potenti sua gratia 
foveat et tueatur. Nolite , Dilectissimi, diligere mundum, ne-
que ea, quae in mundo sunt , sed diligite statum Vestrum, 
qui angelis et probis hominibus adeo venerabilis, prout filiis 
tenebrarum formidabilis est. Magna Vos manet merces apud 
Deum, si ex animo relinquatis omnia et sequamini Christum, 

qui humiliavit semet ipsum, factus obediens usque ad mor-
tem. Per charitatem denique, qua Vos omnes complectimur, 
rogamus, ut in precibus Vestris, sanctisque Sacrificiis Nostri 
memores esse velitis , tum , donee in his terris peregrinamur, 
tum, postquam hinc vocante Domino demigraverimus. Grratia 
Domini Jesu cum omnibus Vobis ! Amen. Datum Strigonii in 
Residentia Nostra Archi-Episcopali festo Transfigurationis 
D. N. J . C. Anno millesimo octingentesimo quinquagesimo 
nono. Episcopatus Nostri anno trigesimo secundo, Archi-Ep-
patus vero anno nono. 

Pécsmegye. A missiók üdvös hatását mindenki is-
meri közülünk. Tapasztalásból tudjuk, hogy többen azok kö-
zül , kik a religio gyakorlatában hanyagok voltak, a missio ál-
tal a legbuzgóbb keresztényekké változtattak át. A missio 
egyike azon eszközöknek , mellyeknek felhasználásával gyö-
keres javítást lehet előidézni a népben. E meggyőződés indí-
totta megyénk néhány áldozárait is a r ra , hogy 1856-ban, a 
püspök-laki plebánia-templomban népmissiót tartsanak. Ezen 
missio, ez idei augustushó 14- és 15-én ismét megujittatott, 
melly alkalommal a sz.-olvasó-társulat is ünnepélyesen meg-
alapittatott. Nem lesz talán érdektelen a t. olvasóra, ezen olly 
megható ajtatosságról bővebben valamit olvasni. 14-én reg-
gel vonult be ünnepélyesen a három működő áldozár, a 
plébániaiakból a templomba, hol a Szentlélek segítségül hi-
vásával megkezdődött az ajtatosság. Ez nap három sz. beszéd 
tartatott. Kettő délelőtt német nyelven, egy pedig délután 
magyarul. Az első beszédben a szónok beszélt az ember ren-
deltetéséről ; a vétekről, melly őt az ő rendeltetésével ellen-
kezésbe hozza ; figyelmeztette a bűnöst a halálra és Íté-
letre , s fenyegette őt az örök kárhozattal, ha meg nem 
tér. A második beszéd tárgya volt : az Isten irgalmassága, 
melly különösen nyilvánul a bűnbánat szentségében, s elő-
adta egyszersmind a jó gyónás kellékeit. A délutáni magyar 
beszédben mindezen tárgyak röviden egybevonva adattak 
elő. Erre következett a gyóntatás, melly tartott estve nyolez 
óráig ; végre az egész napi ajtatosság vecsernyével fejez-
tetett be. Másnap (15-én) korán reggel ismét megkezdetett 
a gyóntatás, és tartott az áldozással együtt közel 10 óráig. 
A meggyóntak száma körül-belül 600-ra mehetett. Többen is 
kivántak volna gyónni, de csak 4 gyóntató volt, miután a 
vidékbeli lelkészek saját plebániájokban voltak elfoglalva, s 
igy a hivek közül soknak gyónás és áldozás nélkül kellett 
maradnia. 10 órakor volt magyar beszéd a bold. Szűz tiszte-
letéről , a sz.-olvasó-társulatról, annak czéljáról és lelki hasz-
nairól : melly alkalommal felolvastatott a pápai bulla, előso-
roltattak a különféle bucsuk, mellyekben a tagok részesülnek, 
s a társulat megalakultnak nyilváníttatott. A délután tartott né-
met beszédnek ugyanezek valának tárgyai. Ekkor követke-
zett az ünnepélyes menet a legméltóságosabb Oltári-szentség -
gel, meily fénypontja és koronája volt az egész ajtatosság-
nak. Megható volt ugyanis látni, miként vitte 24, fehérbe 
öltözött leány felváltva a bold. Szűznek Bécsben készült, 5 
láb magasságú szobrát, valamint a társulati tagok közül szá-
mosan , minden kor-, és nemből : férfiak, asszonyok , leányok, 
két sorban égő fáklyákkal mentek a legméltóságosabb Oltári-
szentség mellett. Végre ,Te Deum' tartatott ; a még föl nem 
irt társulati tagok a társulati könyvbe beírattak, s a működő 
áldozárok a plebánia-lakba ismét visszakisértettek. — Hogy 
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mennyire megindította ezen ajtatosság a jelenvolt hiveket, 
onnan is kitetszik, miszerint a vidékiek (kik közül sokan tá-
volabb vidékről jöttek), távozásuk előtt könyek közt köszön-
ték meg a működők fáradozásait. Valamint a hivek lelkesült 
buzgalmának kétségbevonhatlan tanújele az is : miszerint ada-
kozás u t ján , a helybeli nt. plébános ur egyszerű felszólításá-
r a , olly jelentékeny összeg gyűlt be , hogy abból a társulat 
számára szép oltárképet, tabernaculumot, gyertyatartókat 
újból lehetett szerezni. Megjegyzésre méltó az is , miszerint 
Bécsből egy igen vallásos család ez alkalomra egy igen szép 
miseruhát, és gyönyörű oltárvirágokat küldött. Ugy szinte 
említésre méltónak találjuk azt is , hogy egy tudós világi fér-
fiú Pécsről, az egész ajtatosságban példás buzgalommal részt 
ve t t , és buzgóságával következő nyilatkozatra birta a népet: 
,illy buzgó világi urat még nem lá t tunk ' . . . Meg vagyunk győ-
ződve , hogy ezen ajtatosság, melly a legszebb rendben, és a 
lehető legnagyobb ünnepélylyel ment végbe, maradandó hatást 
gyakorolt a jelenvolt hívekre, s bizonyosan megtermi a kivánt 
lelki gyümölcsöket ! 

— Imént veszszük ,a nagy-szombati érseki convictusról 
az 1859/60-ik iskolai évre szóló tudósitvány'-t, homlokán a nagy-
szerű épület gyönyörű ábrázolatával ; mellyből az intézetre 
vonatkozó ismertetést egész terjedelmében közöljük. „A nagy-
szombati érseki finövelde védszentje", mondatik ebben, „or-
szágunk Nagyasszonya, a boldogságos szűz Mária. Alapító-
ja a főmagasságu bibornok , herozeg-primás nagykéri S c i-
t o v s z k y János, esztergomi érsek. Ezen intézetben a neve-
lés kizárólag esztergom-megyei áldozárok által, katholikus el-
vek szerint kezeltetik. Czélja, képezni ifjakat az egyházi s más 
világi pályára. Az első tekintetben gyermek-seminariumot pó-
tol, s különösen az egyházmegye részére növendékpapokkái 
előkészületet eszközöl. Ezen czélt czélszerü rendszermódositás 
által igyekszik az intézeti elöljáróság elérni, s a szülők méltá-
nyos igényeinek minden tekintetben megfelelni. Az értelmi 
képzést eszközlik az érseki nyilvános nagy-gymnasium taná-
rai , kik egyszersmind a neveidében a nevelés kezelői. Ezen 
értelmi képzésnek több rendkivüli segédszerével bir az inté-
zet ; illyen a növendéknek tanárai-, illetőleg nevelőiveli sza-
kadatlan közlekedése , az idő czélszerü felosztása, magán is-
métlések , a tantárgyak gyakorlati alkalmazása, anyagi tan-
eszközök , u. m. könyv-, természet- s mértani gyűjtemények, 
mellyek időnkint a kor igényeihez képest növekednek. A hely-
beli érseki felgymnasium által kiadott osztály- s érettségi bi-
zonyítványok teljes államérvényességgel birnak. A neveidé-
ben különös gond fordittatik a latin, magyar és német nyelv-
re. A franczia nyelvből mindenki dij nélkül nyerhet oktatást. 
Az aesthetikai érzet bővebb kiképezése végett minden növen-
dék , ki különben iskolai kötelességének megfelel, a rajzolás-, 
éneklés-, táncz- és testgyakorlati oktatásban dij nélkül vesz 
részt. A zenészeiben saját költségen külön dij mellett vehetni 
oktatást. A növendékeknek erkölcsi viselete-, a tanulmányok-
bani előmenetele- s egészségi állapotáról a szülők az intézet 
elöljárói által havonkint értesíttetnek. A lakás közös. Egy ház-
födél alatt vannak : a házi kápolna, iskolák , tan-, háló- és ét-
termek, mellyek egymástól elkülönözvék , szárazak, terjedel-
mesek, könnyen szellőztethetők, télen fű ttetnek. A hálóter-
mekben az ágyak deszkafalazat- és függönyökkel vannak egy-
mástól elkülönözve, s a termek éjen át lámpával világitva. Az 

élelmezést illetőleg délben rendesen három , vasár- és ünnep-
napokon, valamint csütörtökön is négy, estve pedig két tál 
fris főzetü ételből álló elégséges és egészséges élelemről, sőt 
reggeli- és uzsonnáról is az intézet gondoskodik. A fehérruha 
minden héten legalább kétszer, az ágyruha minden második 
héten változtatik. A tisztaság és rendföntartás tekintetében, 
valamint a testi ápolást illetőleg mind egészséges, mind beteg 
állapotban nem csak a növendékek, hanem a cselédek is czél-
szerü felügyelet alatt állnak. Az intézeti orvos naponkint egy-
szer, ha szükséges, többször is látogatja az intézetet ; és egész-
ségi szempontból befoly tanácsaival az élelmezés-, a helyiségek 
rendezése-, a séták száma- és idejére. Külön kimenetel szabad 
napokon a városba csak a szülők kívánságára és azon föltétel 
alatt engedtetik meg, ha a növendékeket személyesen, vagy 
megbizottjaik vezetik ki és vissza. A gymnasium minden osz-
tályába vétetnek fel növendékek, ha erkölcsi és tudományos 
előmenetelökről hozott bizonyítványaik elegendő kezességet 
nyújtanak. A növendék erkölcsi és egészségi állapotára külö-
nös tekintettel van a fölvételnél az elöljáróság. Azért felkéret-
nek a t. cz. szülők , miszerint az ifjú belépésekor annak neta-
lán létező erkölcsi, vagy testi hibáit nyíltan felfedezzék. Az év-
pénzt illetőleg a növendékek két osztályba soroztatnak: a) az 
első osztályúak, ide foglalva az orvoslás-, gyógyszerek-, mo-
sás-, reggeli kávé-, rajzolás-, táncz-, ének- és gymnastikai já-
randóságot, 320 frtot osztr. ért. ; b) a második osztályúak 220 
frtot osztr. ért., de ez utóbbiak mosásért külön 10, s ha reg-
gelire kávét kivánnak, ezért is külön 20 frtot osztr. ért. fizet-
nek. Az intézeti egyenruha kék attila ezüst zsinorzattal, kék 
nadrág, mellény és sapka. Ennek készíttetését, mellyért 20— 
22 frt osztr. ért. j á r , az illető felügyelők vállalják magukra. 
Az iskolai könyveket vagy a szülők, vagy azok megbizásából 
a felügyelők szerzik meg. Az évpénz fele a fölvételkor tétetik 
le az igazgatónál ; másik fele február végén kézbesítendő. 
Pénzkezelés a növendékeknek meg nem engedtetik. Az Írósze-
rek- s egyéb apró szükségletekre megkivántató költségeket a 
t. cz. szülők az illető felügyelőknél teszik le. Elhozandó tár-
gyak : 4 lepedő, 2 fejvánkos, 4 vánkoscziha, 1 paplan, 1 ágy-
terítő , 1 madracz , télre egy pakrócz vagy dunna, 8 pár fe-
hérruha, 12 zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya vagy 
csizmakapcza, 4 asztalkendő, 2 fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha-
kefe , 1 köpeny, legalább 2 téli és 2 nyári felső-öltöny az 
egyenruhán kivül, 4 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő, 1 
pár téli és nyári keztyü. A felvétel történik az intézet igazga-
tójánál. Véghatáridő f. évi october 1-ső napja. Mindazáltal 
felszólittatnak a t. cz. szülők, kik gyermekeiket ezen intézetbe 
adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztosság okáért az 
igazgatóságot minél előbb tudósitsák. Az Isten áldása és Nagy-
asszonyunk oltalma szentelje meg e közérdekű vállalatot! Nagy-
szombatban, 1859-iki juliusl8-án. Az i g a z g a t ó s á g . " 

H á l a n y i l a t k o z a t . Isten dicsőségének, és Isten 
háza ékességének előmozditása, a ker. kath. anyaszentegyház 
alapittatása óta isteni szerzője Jézus Krisztus által, minden kor-
szakban kedves foglalkozása volt az érzékeny és jóra fogékony 
női kebelnek ; s mióta édes Üdvözítőnk az irántai ragaszkodá-
sát drága kenettel tanúsító evangeliumi nőről kimondá : b i -
zony mondom nektek , valahol hirdettetni fog ez evangelium 
az egész földön, annak cselekedete is beszéltetni fog az ő em-
lékezetére' (Mát. 26 , 13.), mindig találkoztak édes hazánk-
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ban is buzgó honleányok , kik érezvén, milly horderővel bir, 
mint a finomabb ízlés, ugy a hitélet és áhitat emelésére Isten 
házának küldisze, édes örömest szentelték a himzésbeni ügyes-
ségöket egyházi öltözetek készitésére. Illy lelkes honleányok 
iránti hála adóját rója le a tápio-szelei kath. község, midőn há-
lás köszönetét nyilvánítja ő méltóságuk E r d ő d y , született 
Lerchenfeld Ernesztina, és S c h ö n b o r n Sarolta grófnők 
iránt; kik a tápio-szelei kath. templomnak két, remekül hím-
zett, és gazdagon aranyozott selyem misemondó-ruhát kegyes-
kedtek ajándékozni ; mellyek a váczi egyházmegye buzgó , s 
nyájas püspöke, P e i 11 e r Antal ő méltósága által megáldat-
ván , folytonosan emlékeztetni fogják a tápio-szelei híveket, 
hogy az ég legbővebb áldását esdjék le Istentől a buzgó gróf-
nőkre ! . . . cs. 

Badenből , aug. 31-én írják a Wiener Zeit.'-nak, 
hogy az ottani egyházi viszonyokat rendező, s a végleges 
megerősitést mindennap váró concordatum ellen nem hiá-
nyoznak az izgató felszólalások , főleg a Baden szomszédságá-
ban megjelenő nyilvános lapokban ; mellyek czélja, egy, a 
Württembergben létre hozott agitatióhoz hasonló mozgalmat 
idézni elő a nagyherczegségben is. „Azonban, teszi hozzá a 
tudósító, e kísérletek teljes kudarezot vallottak, részint, mert 
kétségtelenül hamis föltevéseken alapultak ; részint azért is, 
mivel a mi viszonyaink egészen különböznek a szomszéd tar-
tománybeliektől." Kívánatos is , hogy a concordatum pontjai 
ne jussanak olly sorsra, mint Würtembergben ; hol például 
a kath. egyháznak egyik lényeges intézete, a nőneveléssel 
foglalkozó apáczákó, mindamellett, hogy a concordatum 
szerint az állam részéről nem volna szabad elleneztetnie, 
nem juthat érvényre : mivel az állam kikötötte magának 
a tanitásrai felhatalmazásnak előleges államvizsga utján le-
endő meg-, vagy nem-adását ; mig más részről, eddig lega-
lább, legkisebb módot sem nyújt a felhatalmazásért folya-
modóknak e föltétel teljesithetésére... Különben a badeni con-
cordatum aláírása a nagyherczeg és érsek által, augustushó 
28-ára váratott, s főpontjai közt a következők említtetnek : 
Az érsek, mint eddig, jövőre is a főkáptalan által szabadon 
választatik ; a káptalan pedig, szinte szabad választás után, 
önmaga egészíti ki magát. Az érsek az egyházi jövedelmeket 
maga kezeli, s az állam csupán értesülést szerez róla. A szék-
üresség közbeni jövedelmek egyházi czélokra fordíttatnak. A 
nagyherczegnek mintegy 700 plébános kinevezésére lesz joga: 
de az ajánlatot az érsek teszi, s kizáró votumot adhat , stb. 
Az érseknek joga lesz a freiburgi egyetemnél semmi egyház-
ellenes tanítást sem tűrni, s a nem-kath. szellemben tanító 
egyéneknek bármelly facultasbóli eltávolítását kérni ; ugy szin-
te kath. gymoasíumokat szabadon állithat, és szerzetes-rende-
ket behozhat stb. — A volt kath. főegyháztanács papi rendű 
tagjai : L a u b i s , és M a i e r , miután az őket terhelő excom-
municatio alól kiszabadultak, a papi felfüggesztés megszünte-
téseért is folyamodtak : melly nekik az érsek által, az egyházi 
szabályokban előirt módon, és föltételek teljesítése után meg-
adatott. (Es igy még sem lehetett az egész dolog merő külső-
ség , és minden megbánást szükségtelenné tevő formalitas ; 
mint minőnek e kibékülést és elégtételt az ágostai ,Allg. Zeit.' 
levelezője előtüntetni szerette volna. Egyedül az anyaszent-

Kiadja a Szent-István-Társulat. 

egyház engedékenysége- és bocsánatáért folyamodóké a hiba, 
ha a sziv- és lélekből, egész meggyőződéssel tétetni kellő do-
log külsőséggé válik r á j o k n é z v e : de a veszteség is csak 
őket érendi.) 

Könyvliirdetések. 
Megjelent és szerzőnél kapható : 
,Ő r a n g y a 1. Énekes imakönyv a kath. ifjúság haszná-

latára. Tizenhat (fametszetü) képpel. Szerkeszté H u s z á r 
Károly, püspöki titoknok. Az egyházi hatóság jóváhagyásá-
val. (Préselt papírba kötve, vászonháttal, ára : 30 uj kr.) 
Székesfehérvárott, 1859.' 16-r. VIII és 360 1. 

Ezen ima- s énekeskönyv tartalmát teszik, 212 sz. éne-
ken kivül, a szokott mindennapi imádságok, gyónás- és áldo-
zási ajtatosság, a bérmálás szentségének fölvételekor mon-
dott, s egyéb alkalmi imák. 

, N a g y - B o l d o g a s s z o n y n a p i sz. beszéd, mellyet 
tartott az esztergomi főtemplomban augustus 15-én, 1859. 
G r y n a e u s Alajos, czimz. kanonok, Pest egyetemi tanár. 
Pest , 1859.' K. 8-r. 16. 1. Ára: 10—20 kr. o. p. 

Az e lapokban ismételve fölemlített, és nagy hatással mon-
dott sz. beszéd nyomtatásban is megjelenvén, az a t. közönség 
figyelmébe annál is inkább ajánltatik, mivel az abból beveendő 
pénz „a l i p ó t v á r o s i t e m p l o m j a v á r a " van szánva. 

, T e s s e r a S a c e r d o t i s C h r i s t i . Alumnis Gene-
ralis Seminarii Pestinensis , exacto disciplinarum sacratiorum 
cursu ad Praesules suos reversuris, Dominica IV. post. Pen-
tecosten anni 1859. in perenne fraternae dilectionis monumen-
tum commendata a Francisco Z s i h o v i c s , Cleri iunioris 
G e n . Seminari i Direetore Spiri tual i , S . S e d i s T y r n a v i e n s i s As-
sessore, Arcade Romano. Pestini, 1859.' N. 8-r. 36. 1. 

Megjelent, és P f e i f e r Ferdinand (ezelőtt Emich 
Gusztáv) nemzeti könyvkereskedésében (servitatér sarkán, 
a ,Fejér-hajó'-val szemközt) kapható : 

, S i i m i n t l i c h e S c h r i f t e n des heil. B o n i f a c i u s 
des Apostels der Deutschen. Uebersetzt und erläutert von 
Dr. Philipp Hedwig K ü 1 b , Stadtbibliothekar zu Mainz. Re-
gensburg, 1859.' N. 8-r. I. Köt. XII és 458 1. II. Köt. IV. és 
452. 1. Ára , fűzve : 5 frt 68 kr. a. é. 

,H a n d b u c h d e r n e u e s t e n k. k. G e s e t z e und 
Verordnungen über geistliche Angelegenheiten. Von Dr. Franz 
R i e d e r , Domprobst, Ehegerichts-Praeses und Consisto-
rialrath in Linz etc. (Gesetze und Verordnungen vom Jahre 
1855 bis 1859., mit alphabetischem Repertórium über alle drei 
Bände.) Linz, 1859.' N. 8-r. VIII és 524 1. Ára, fűzve: 4 
frt austr. értékben. 

gl̂ ST Azon t. cz. akár rendesen előfizető, akár 
tiszteletpéldányban részesülő urakat, kik a ,Religio' 
számait a II. félévben hiányosan kapták, tisztelettel 
fölkérjük, hogy az elmaradtat szokásos uton ( n y i l t 
levélben) mielőbb reclamálni szíveskedjenek. Teljes 
számú példányokkal még szolgálhatunk. A szerkesz-
tőség csak bérmentes leveleket fogad el: azért a nem 
igy küldött , bár ,hivatal'-ból fölirattal ellátott cso-
magok , vagy levelek a kézhez nem jutás veszélyé-
nek vannak kitéve. 

— Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

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



PESTEN, September 10. 2 0 . II. Félév. 1859. 

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 r a t . 

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

T a r t a l o m : A n g l i a ú j b ó l i e g y e s ü l é s e a k a t h . e g y h á z - lét, kit a kereszténység közös a tyja , e vigasztaló,de 
zal I. I I . I I I - S z ü r k e n é n é k . (Vége)- Egy házi tudó- n e h é é g k o m o l végrehajtására kiszemelt! 
s i t a s o k : Olaszorszag- , S c h w e i z - , JNemethon-, Oroszbiroda- ' J a j ° J 

lom-, É s z a k a m e r i k a - s C o c h i n c h i n á b ó l . Annyi éveket, több mint husz évet töltött messze 
hazájától száműzetésben, gyakorta ide s tova buj-

. .... i i , i dokolva; pillanatra sem lévén biztos a kémlelődés, Angl ia UJD011 egyesu ie se a Katii, e g y n a z z a i . é s üldözések elől, mellyekkel az angol trónon zsar-
I- nokoskodó vérszopó zaklatá, s kisérté napjait. Mióta 

1554-ik évi november 30-án sz. András apostol a Boleyn Annávali szentség- és házasságtörő szövet-
napján, Londonnak a Avestminsterhez vezető utczáin ségbe beleegyezni vonakodott, VIII. Henrik kérlel-
vidáman hullámzott a néptömeg. Mindnyájok léptei 'hetetlen bosszú- és haraggal üldözé őt. Tiszteletre 
a tiszteletre gerjesztő agg egyház felé irányozvák; méltó ősz anyja, egykor Henrik nevelőnője, s a ki-
hol ma nagyszerű ünnepet ülendnek : ünnepet, melly- rályi háznak közel rokona, fivére, és ennek fia, ki 
hez hasonlót, magasztosság-, és nagyszerűségben, még gyermek volt, vérpadon haltak meg; mert 
mellynél szivhez szólóbbat nem látott, nem ért An- atyáik őshitéhez, a kath. valláshoz ragaszkodtak, és 
golhon , sz. Ágostonnak, a nemzet nagy apostolának hogy Pólus állhatatosságaért is szenvedjenek. S any-
ideje óta. . . Hiszen ez ünnepnek nem volt csekélyebb nyira sujtá a szerencsétlen zaklatottat a királyi bosz-
czélja, mint Anglia újbóli egyesülését a kath. egy- szu, hogy még kath. fejedelmek, mint II. Henrik 
házzal létesitni ! — VIII. Henrik, VI. Eduárd, Bo- iranczia király is, vonakodtak őt mint pápai követet 
leyn Anna sírjaikban vannak, Granmer, és segédjei elfogadni, neki fővárosukban tartózkodást engedni: 
leléptek a szintérről. A kath. Mária, a szerencsétlen nehogy ez által ellenségükké tegyék Anglia királyát ! 
Katalin leánya, férjével, a kath. spanyol Fülöppel És most, milly változás! Maguk az ország fe-
foglalta el Anglia trónját ; s legelső gondja volt, aty- jedelmei hivják vissza ; a nép hosannával fogadja ; s 
jának legszánandóbb müvét, a soha eléggé meg nem az egyház, kevéssel ezelőtt még annyi szentségtörő, 
siratható rettenetes szakadást megszüntetni, s az mert szakadás által eszközlött áldozatok, eretnek be-
egyház anyai keblén ejtett vérző sebet ez által be- szédek, és merényletek színhelye s tanuja, olly édes 
hegeszteni, meggyógyítani. örömmel fogadja kebelébe, hogy ismét a régi szép 

A westminsteri egyházban várakoztak már a egyetértés boldog napjait láthassa, s valódi törvé-
pápai követek, az ország főnemesei, a rendvitézek, nyes pásztorának szavait hallhassa.— Illatár terjedt 
és több mint ötszáz más nemes és báró, ünnepies öl- el az áldozat-oltáron, s a tömjén kedves szagú füstje 
tönyeikben, arany- és gyémánttal ékesítve. Megje- hála, s imádás érzeményeiként terjedt el a templom 
lent a király is, egész udvari személyzete-, és test- csarnokaiban. Westminster ismét a kath. isteni-tisz-
őreivel, olly fény- és pompával, mellyhez hasonlót teletnek adatott által. 
II. Fülöp , mióta ez országba lépett, soha sem fejtett E nap alkonyán, parlament, lordok, és a nép 
ki. Végre a szentegyházban megjelent a pápai kö- a királyné palotájába gyülekezett: a pápai követ fő-
vet, Pólus bibornok, és az oltárhoz lépett: kezdetét papi öltönyében belépett; követve gróf Arundel fő-
vevé a szent szertartás, megzendült a ,Gloria' ma- udvarmester, valamint az udvar tisztjei, és a püspö-
gasztos éneke, bemutattatott a vérontásnélküli áldó- kök által. A király, és királyné balján foglalva he-
zat, porba borulva imádkozott mindenki, hogy amaz lyet, Gardiner, winchesteri püspök és főkorlátnok 
ünnepélyes, magasztos tényre, melly e nap alko- főlemelkedék, szószékre lépett, és ünnepélyesen ki-
nyán amaz iszonyú korszakot bezárandja, Isten ál- hirdeté a parlamentnek egy pár nappal előbb hozott 
dását, kegyelmét esdje le. határozatát. E határozat igy hangzott : „Visszatérés 

Milly érzemények rezeghették át e férfiú keb- a katholika egyház egységéhez" ! Még egyszer meg-
20 
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kérdezte : valljon a parlament e határozatot hely-
benhagyja-, megerősíti-, s akarja-e, hogy a pápai kö-
vetnél feloldozásért esedezzék ; hogy ez által az egy-
ház és apostoli szent-szék iránti engedelmesség mint-
egy megpecsételtessék? A határozat közfelkiáltással 
megerősíttetett: mire a királyné fölemelkedett, s a 
pápai követ felé fordulva, saját, és férje, a király 
nevében, az egyházi átoktóli feloldozást kérte az or-
szág részére, s annak az egyházzali isméti egyesíté-
sét. — A követ felolvastatá bulláit; azután szót emelt, 
és a pillanat magasztossága-, s ünnepélyességéhez 
alkalmazott beszédet tartott a gyülekezethez. — El-
mondta, mennyire van az itt jelenlevőknek, kik kép-
viselői az angol nemzetnek, okuk, mennyire van 
oka magának a nemzetnek, hogy szive mélyéből há-
lát adjon az irgalmas Istennek, hogy hibájokat meg-
ismerék, s ebben is az isteni gyengéd szeretetnek 
csalhatatlan jeleit láthatják. Mert valamint az ó-kor-
ban a német népek közt az angol nemzet volt első, 
mellyet az evangelium világához vezérlett, s egy-
háza tagjaiul meghívott: ugy most is, az egyháztóli 
közös szakadás után, ők méltattak az elsőségre, hogy 
az egységgeli egyesülést megkezdjék. Milly dicső 
előny! milly véghetetlen isteni kegyelem! S ha 
egyetlen-egy bűnös megtérésén is örömük van 
mennyben az angyaloknak : mennyivel nagyobb, 
szivemelőbb örömük most, midőn illy nagyszámú 
nép, illy nagy birodalom tér meg! Sok vigasztalót 
mondott még a bibornok ; s mindnyájok szemében 
az öröm, és megindulás könyei remegtek. Ezután 
fölemelkedett üléséről. A mint a király észrevette, 
hogy a követ, a feloldozás tényéhez közelit, ő is el-
hagyta helyét, és térdre borult: példáját az egész gyü-
lekezet követé. S a követ éghez emelt kezekkel, an-
gol nyelven, főnhangon, a feloldozás e szavait mon-
dá: „A mi urunk Jézus Krisztus, ki minket drága 
szent vérével minden bűneink- és mocskainktól meg-
tisztított, hogy minden ráncz, és mocsok nélküli di-
cső jegyest készítene magának ; ő, kit az Atya egy-
házának fejévé rendelt, oldozzon föl irgalma, és ke-
gyelme által titeket. S mi az apostoli teljhatalom 
erejénél fogva, melly nekünk szentséges atyánk és 
urunk, III. Gyula pápa által adatott, ezennel mind-
nyájatokat, kik itt jelen vagytok, és ez egész or-
szágot minden eretnekség- és szakadás-, valamint 
minden itélet-, átok-, és egyéb egyházi büntetések-
től , mellyekben eddig voltatok, feloldozunk ; s tite-
ket az egyház egységébe visszaállítunk az Atyának, 
és Fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Amen." 

Az öröm, és meginduláskönyeit sírta a király-

né; s az őt környező parlamenti tagok kitörő könyei 
hirdeték a lélek érzeményeit. Mások összeölelkeztek, 
felkiáltván : ,Ma újra születtünk' ! Erre a király , és 
parlament a követtel egyetemben a palota kápolná-
jába vonultak ; hol a ,Téged Isten dicsérünk' énekel-
tetett : mellyet ő felségeik énekkara orgona-kiséret 
mellett zengedezett; s végeztével a pápai követ ál-
dást adott az oltártól. Már éj terült a lélekben ujjá 
született, boldog város- és nemzetre, midőn a jelen-
volt ezerek tűzhelyeikhez visszatértek. 

II. 

Az erre következő szombaton, december l-jén 
1554-ben, London lordmayorja, s tanácsosai, a köz-
ségi tisztviselők és polgárság roppant seregétől ki-
sérve , ódon szabású öltözetökben, és ugyanazon jel-
vényekkel , mellyekkel mai napig is a St.-James-pa-
lotában megjelenni szoktak, diszesitve, ünnepies 
menetben siettek Pólus bibornok lakához: hogy őt 
meghívják, miszerint magas méltósága jeleivel éke-
sítve, London városábai bevonulását tartsa meg. Ezt 
eddig nem tevé ; miután a parlamentben véghezvitt 
ünnepélyes feloldozás előtt, a város és ország eret-
nek- , és szakadárnak tekintetett. Kikérték pedig e 
kegyet azért, hogy a történtek iránt vonzalmukat, 
szívélyes beleegyezésüket, és szeretetüket bebizo-
nyítsák. Az országból a nemesség nagy számmal ér-
kezett a városba, hogy a követ menetéhez csatla-
kozhassanak ; és valódi angol szokás szerint elhatá-
rozák , hogy az isteni-szolgálat végeztével a hitszi-
lárd, ünnepelt honfiak tiszteletére lakomát adandnak. 
Nehezen hiszszük, hogy élt volna Guildhall azóta 
magasztosabb, ünnepiesebb perczeket. 

Más nap, Advent első vasárnapján, főpapi öl-
tönyében , diszjeleivel megrakva vonult a nagy hí-
don keresztül Londonba Pólus; és egyenest a sz. 
Pálról nevezett főtemplomba ment, hol őt már Lon-
don polgársága élén maga Fülöp király várta. Ün-
nepies isteni-tisztelet tartatott. Szent beszédet alord-
caneellár, winchesteri püspök, Gardiner tartott , a 
vasárnapi leczke eme szavai fölött: „Atyámfiai! itt 
az idő, hogy álmunkból fölkeljünk." („Fratres, hora 
est, iam nos de somno surgere"! Rom. 13.) A rop-
pant számmal egybesereglett nép miatt a sz. Pál 
templomának czinteremében tartatott sz. beszéd, gon-
dos kezek által, az utókor számára megőriztetett. Le-
gyen szabad abból itt egynémellyhelyeket közleni: 
„Megjelentem e sz. helyen, igy kezdé a püspök, nem 
azért, hogy bevett szokás szerint tanítsak, és a szent-
írást magyarázzam , hanem hogy nyíltan, leplezet-
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lenül hirdessem azt, mi az elmúlt utolsó napokban a 
parlament ünnepies tanácskozmányaiban tárgyalta-
tott és végeztetett. Ez alkalomra jelszóul alig választ-
hatnék alkalmasb helyet, mint a sz. leczkét, melly 
mai napon a sz. misében, az egész egyházban olvas-
tatik ; és annak különösen eme szavait : ,Atyámfiai ! 
ideje már, hogy álmunkból fölkeljünk'! Szólani fo-
gok tehát aluvásunkról; azután ébredésünk órájáról. 
Az álom alatt az apostol a fóldiekbeni elmerülésünket, 
az ideiglenesek felőli, szerfölötti gondoskodást, ós 
kincs, gazdagság utáni túlzott vágyainkat érti. Az 
álmodó előtt gyakorta ugy rémlik, mintha belőle, 
ki kevéssel ezelőtt szegény volt, rögtön dúsgazdag, 
tekintélyes ember lett, vagy hogy nyomora, s gond-
jai egyszerre boldogság-, szerencse-, és örömmé vál-
toztak volna. Oh képzelt, árnyhoz hasonló, s olly 
hamar tünékeny szerencse! Igy járunk, ha remé-
nyeinket földi javak-, tisztségek-, hivatalok-, és gaz-
dagságokra fektetjük. Azt hiszszük, valódi örömeket 
élvezünk, és boldogok vagyunk. Pedig csak édes 
álom ez : el fog enyészni, s a valóságot csak akkor 
látandjuk ugy , a mint van. Van még más álom is; 
és ez az, melly olly sokáig, olly nyomasztólag ne-
hezült ránk ; s ez elválásunk, elszakadásunk a ka-
tholika hit és apostoli szent-szék egységétől. Mert 
valamint azok, kik alusznak, a többi emberek kö-
zösségétől elkülönítve vannak : épen ugy valánk mi 
is e nyomasztó álomban a szakadás, és eretnekség 
által a többi keresztény világtól elkülönítve. S va-
lamint azoknál, kik alusznak, mindenféle iszonyú, 
s rémképek tolakodnak föl, minthogy az értelmes 
természet fogva van, és az értelmetlen uralg: épen 
ugy mi előttünk is e nyomasztó álom alatt számos, 
iszonyú, kárhozatos , és rettentő jelenetek vonultak 
el. Mig jobb természetünk álmunkban elásva, elte-
metve szunnyadott, a rossz hajlamok és a kicsapon-
gás , a kegyetlenség és fukarság eszélytelen vágyai, 
az egyházi s világi téren egyaránt számos iszonya-
tosságot idéztek elő. A polgári téren megszűnt a hit, 
meg a hűség, elannyira, hogy egyik a másikkal 
gondolatait közölni nem merészelte. S vessünk egy 
pillanatot az egyházi térre, mi mindenféle kegyet-
lenségeket nem szenvedtünk ott! A hitnek egész 
alakja megváltozott; igen, nem egyébért ítéltettek 
számosan halálra, hanem csak azért, mert a kath. 
religiót megtagadni nem akarták; mint ez e jelen-
lévő szent-széki követünk szülői-, s rokonaival tör-
tént. Igen, annyira haladtunk az istentelenségben, 
hogy tovább már mennünk nem lehetett; s kínosan, 
keservesen telének be a próféta szavai : ,Látnokaidat 

meggyilkolták,oltáraidat szerterombolták.' (Prophe-
tas tuos occiderunt, altaria tua destruxerunt.) Hiszen 
azok, kik a kath. hitet állhatatosan vallották, a leg-
kínosabb halált szenvedték ; az egyházak oltárai fel-
forgattalak. Ez utóbbi iszonyú bűn, mint Theophy-
lactus megjegyzi, sokkal nagyobb az elsőnél ; azért 
amaz után említtetik. Mert a látnokok meggyilkolá-
sát illetőleg, az alapnak legalább árnyát lehet föl-
fedezni; legalább ollyat, mint azt gonoszlelkü em-
berek koholni szokták: de az Ur oltárai elleni dü-
hösködés, ez maga az Isten ellen elkövetett bűn ; 
mellynek nincs semmi indoka; nincs semmi, mi ál-
tal azt védelmezni, menteni lehetne. Ez oltárrombo-
lási dühöngést, maga Luther sem türheté Némethon-
ban; sőt ellenkezőleg, lelke egész erejével azon volt, 
hogy a feldúlt oltárok újból fölépíttessenek, helyre-
állíttassanak. Szükséges még, hogy egynémellyeket 
feltámadásunk órája felől mondjak. Közelebb van mi-
hozzánk üdvünk, közelebb van hozzánk Krisztus 
szent testének az Oltári-szentségben jelenléte által, 
közelebb, mint az atyákhoz, kiknél csak Ígéretek 
által voltjelen. Erre keveset figyeltek azok, kik azt 
állították, hogy az evangéliumnak nincsenek más 
sacramentumai, mint a mózsesi törvénynek, s hogy 
Krisztus teste nem áll hozzánk közelebb, mint egy-
kor a zsidókhoz állott. A mi szentségeink annyival 
értékesebbek, mennyivel több értéke van a jelenlevő 
megigértnek azon igéret fölött, hogy majd egykor 
köztünk megjelenendik. Közelebb van tehát mihoz-
zánk Krisztus. E mellett arról is gondolkozhatunk, 
hogy Krisztus közelebb leend hozzánk a keresztség 
után, midőn hitünket jó cselekedetekkel is erősítjük, 
mint akkor volt, midőn kizárólag csak hittünk (quam 
cum credidimus). Erre keveset ügyeltek azok, kik 
legközelebb azt álliták, hogy csak hit által igazul-
hatunk. Bár mennyire nem akarták is hinni, később 
a keserű tapasztalás megmutatta, hogy az e nemű 
tan, az embereket bármilly erkölcsök gyakorlatában 
elbágyasztja ; sőt az erényt majdnem végkép szám-
űzte az emberek közül. Ideje tehát, hogy álmunkból 
fölébredjünk, különösen mi. Nem értem ez a l a t t a 
fönséges királyt, fönséges királynét, és e ft. köve-
tet , kik a hittől soha el nem szakadtak : hanem ma-
gunkat értem, kik nyilt határozat által váltunk el a 
kath. egységtől. Magamat sem mentem föl e vádtól; 
önkényt bevallom bűnömet : és mindnyájan, kik » 
akár én általam, akár velem együtt merültetek ez 
álomba, velem együtt, sietve, s örömmel ébredjetek 
és keljetek föl." 

Igy szólott a néphez Winchester püspöke : azu-
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tán tudtukra adá az imákat, mellyeket elmondjanak ; 
hogy tudnillik először imádkozzanak a szent atya, 
III. Gyula pápáért, azután a bibornoki szent gyüle-
kezetért, és a ft. követért; másodszor imádkozzanak 
a fönséges uralkodó párért, a király- és királynéért, 
és tanácsosaiért; harmadszor az elhunyt keresztény 
hivők lelkeiért. Erre ünnepélyes szent mise szolgálta-
tott; és ezzel végződött e magasztos ünnepély. Lon-
don és Anglia ismét egyesítve volt a katholika egy-
házzal : a kath. hit szent elvei szerint hirdettetett az 
Ur igéje; s a szen t mise-áldozat, mellyet Cranmer 
gonoszsága, VI. Eduárd kormánya alatt kitiltott és 
megsemmisített, ismét naponkint bemutattaték, a 
még kevéssel ezelőtt puszta, elhagyott, és gyász-ru-
hába öltözött oltárokon. 

Teljes lelki örömmel értesité Pólus bibornok ez 
események felől III. Gyula pápát. „Tegnap", igy 
irt, „sz. A n d r á s napján, ki maga is testvérét Pétert, 
Krisztus urunkhoz vezette, ez ország is visszatérit-
tetett a kath. anyaszentegyházhoz ; visszavezettetett 
az apostoli szent-szék iránti engedelmességhez. Azért 
kettős örömtől hullámzik kebelem ; mert még kevés-
sel ezelőtt, részint a benszülötteknek az apostoli sz.-
szék irányábani ellenszenvök, részint a katholikus ne-
vezet iránt megtestesült gyülöletök miatt, igen méltó 
s alapos ok volt a félelemre, nehogy a visszatérés 
meghiúsuljon, vagy el nem fogadható föltételek tű-
zessenek ki , az isméti egyesülés létesülésére. De há-
la Istennek ! mi sem történt. Sőt ellenkezőleg, midőn 
a feloldozást elmondám, a parlament tagjai vetél-
kedve , s örömtelve hangoztaták : ,Amen ! Amen !' 
Ebből láttam", igy zárja sorait, „hogy az olly sok 
ideig elnyomott szent mag, végkép kiirtva még nem 
volt. És milly szerencsés találkozás, midőn ez örven-
detes hirrel együtt ama tudósítást vsszszük, melly 
egyaránt meghat bennünket : hogy szentséged lel-
kének egész erejével ragadta meg a romai egyház-
bani szükséges átalakítást (reformot). Valóban el-
mondhatjuk az egyháznak : vesd le a gyászruhát, és 
öltözz az öröm ruháiba ; hiszen az enyészhetlen di-
csőségben készité neked az Ur örömeidet; tekints 
magad körül, nézd egybegyűlt fiaidat napkelettől 
napnyugotig, miként örvendeznek a legszentebbnek 
szavai fölött !" 1) 

Lásd erre vonatkozólag az akkor megjelent illy czimii 
füzetet : ,11 felicissimo Ritorno del Regno d'Inghilterra alla Cat-
tolica unione.' Beigtatva itt (Pólus, Epp. V. 303. 1.) Gardiner 
püspök beszédje. 1555-ben, Romában nyomatott: ,apud Anto-
nium Bladum impressorem.' Szinte feltalálható az idézett he-
lyen (293.1.) Pólus levele III. Gyula pápához (u. o. p. 1. et ss ). 

I I I . 
Az Angliának a kath. egyházzal lett egyesülése 

felőli hir Romában még talán soha nem látott öröm-, 
és lelkesedéssel fogadtatott. December 14-ike, pén-
teki nap volt, midőn a florenzi császári követ titká-
ra , Fermino, ez örvendetes tudósítással Romába ér-
kezett ; ki az illető sürgönyökkel, a legnagyobb siet-
séggel küldetett, és haladéktalanul a pápai palotá-
hoz sietett, hogy II. Fülöpnek a véghezment egye-
sülésről szóló önkezű iratát kézbesítse. Ő szentsége 
III. Gyula, miután azt elolvasta, öröm-, és megin-
dulással ölelte meg a követet; azután térdre esve, 
kiterjesztett kezekkel imádkozá: „Mi Atyánk, ki vagy 
mennyekben, szenteltessék meg a Te neved." Paran-
csára azonnal megdördültek a palota, s angyalvár 
ágyúi, megszólaltak a szent város harangjai, s ma-
ga a pápa haladéktalanul sietett sz. Péter templo-
mába, hogy hálaadását megújítsa, s hogy a dicső 
apostol sz. András kápolnájában, kinek névünnepén 
létesült e nagyszerű kibékülés, szent misét hall-
gasson. 

Midőn az örvendetes újdonság a városban el-
terjedt, mindenütt hála és vigasság uralgott: a bi-
bornokok a palotába siettek, hogy ő szentségével 
szerencsekivánatukat tudassák ; és mintha nem csak 
az emberek, hanem még az elemek is megünnepelni 
akarnák e nagyszerű eseményt, az ég , melly borult 
volt és felhőkkel terhelt, rögtön kiderült, s a fénylő 
nap széthinté az örök város fölött sugarait. 

Délután ünnepélyes consistorium tartatott; melly -
ben az örvendezés kitörő felkiáltásai közt, a király 
levelei felolvastattak. Elhatároztatott, hogy mindjárt 
másnap átalános jubilaeum hirdettessék, a szent vá-
rosban megtartatni szokott négy bucsujárásokkal ; 
melly a kereszténység egyéb tartományaira is ki 
vala terjesztendő. Következő vasárnapon pedig meg-
tartassák sz. Péter templomában az ünnepélyes sz.-
mise (de Spiritu Sancto), mellyet a pápa személyesen 
vala végezendő. 

E nap estéjén, valamint a két következő nap 
estéjén is a pápai palota, az angyalvár és Roma ut-
czái ünnepélyesen kivilágíttattak, s az ágyuk üdv-
lövései szakadatlanul hangzottak; ugy hogy, mint 
az egykorú tudósitó ir ja, csudálatos volt hallani 
(che fu uno stupore ad udire). 

Az erre következő szombaton hirdettetett ki az 
átalános jubilaeum, melly azonnal megkezdendő, s 
egész Karácson nyolczadán megtartandó volt. Az 
egyetemes járdalatok, a világi, s minden rendű szer-
zetes-papság, és az összes nép, valamint a magas 
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méltóságok roppant számmali összesereglése, ugy 
szinte a testvérületek megjelenése mellett, a legépü-
letesebb ajtatossággal tartattak meg. 

A menet damasusi sz. Lőrincz (San Lorenzo in 
Damaso) egyházából indult ki; s a Farnese piaczon 
keresztül, a della Trinita angol nemzeti egyházba 
vonult: hol egy különösen e végre készitett oltár 
előtt, a pápai helynök-bibornok végezte, Anglia fön-
séges uralkodói üdve- s jólléteért, valamint a béke 
fönállása-, és országaik főnmaradásaért a szokásos 
szent imákat. Ő szentsége mind a három szent járda-
latot személyesen követé. Innen sz. Péter templomá-
ba lépdelt a menet, hol a bucsu bevégeztetett. Hogy 
pedig az angol nemzet annál inkább megtisztelve 
legyen, a helynök-bibornok, a Karácson előtti kán-
torböjtön tartatni szokott nagyszerű fölszenteléseket 
végzendő, azokat nem, mint szokás vol t , a laterani 
templomban, hanem az angolok már emiitett nem-
zeti egyházában rendezte. 

Vasárnap volt sz.Péter templomában a hálaadó 
isteni-tisztelet. Mielőtt a pápa lakhelyét elhagyta, 
hogy az ajtatosságban részt vegyen, azt parancsolá: 
miszerint e nap lehető legnagyobb tiszteletére, min-
den adóssági börtönök megnyittassanak, és a fog-
lyok szabadon bocsáttatván, tartozásaik a pápai 
pénztárból fedeztessenek. S mig a szent a tya , bibor-
nokok, püspökök, főpapok, követségek, nemesek, 
és szolgáik kíséretében sz. Péter temploma felé vo-
nult , kincstárnoka, két szolgától kisértetve, előtte 
lépdelt, s az egész uton, a roppant számmal tolongó 
szegények közt, két zsákból ezüst pénzt osztogatott. 
Ugyanez történt a visszajövetelnél is. 

A sz. Péter templomában tartott isteni-tisztelet 
igen nagyszerű, s ünnepélyes volt, és egészen a hu-
szonegyedik óráig (olasz számítás szerint) tartott. 
Ö szentsége, ki daczára öregsége- és betegségének, 
mellyben épen szenvedett, maga végzé a szent szol-
gálatot, egészen kimerült. Szent áldozat után az új-
ból megtért nép megszilárdítása-, és katholika hit-
beni állhatatosságáért megható imákat mondott ő 
szentsége. Ft. Folieta tartott ő szentsége, s a sz. col-
legium előtt beszédet. (Folyt, köv.) 

» « <«<»Hi.tI)<l|f> dxt.au. » »— 

Szürke nénék. 
(Vége.) 

Milly rendkívül jótékony befolyást gyakorol a társada-
lomra az ujabbkori vallásos nő-testületek közül a ,Szürke né-
nék' testülete, igen szépen kiviláglik azon ecsetelésből, mely-
lyet Mullois abbé közelebb kiadott, már németre is fordított ') 

') ,Das Elend in Paris und die christlichen Wohlthätigkeitsan-

munkájában olvasunk. „Mindenek előtt", igy i r , „azon nagy 
bizalmat kell említenünk, mellyel Paris városa az irgalmas 
nénéket megtiszteli, s a többi várost is követés- és utánozásra 
mintegy fölhivja. Parisban a jótékonysági intézet igazgatósága 
pauli sz. Vincze szeretetleányaira ruházta át az alamisnául ki-
osztandó összegek egy részét ; minden külvárosban egy-egy 
házat bérelvén ki és szerelvén föl a szegények ellátása- és ápolá-
sára ; s a házakrai felügyelést a mondott nénékre bizván. Más-
utt bizalmatlanság üti föl fejét, előítéletek hatalmaskodnak el, 
maga a féltékenységnek is ju t itt-ott némi szerep : attól félnek, 
hogy a szerzetes nők az ajtatosoknak többet, a kevésbbé aj-
tatosoknak kevesebbet fognak osztogatni ; néhol az adományo-
kat valamelly hivatalnok osztogatja; vagy az ajándékok annak 
jelenlétében osztogattatnak : de ez nem egyéb, mint jótétemé-
nyeket adni , a nélkül, hogy valódi jótékonyság gyakoroltat-
nék , legalább olly értelemben , mint a keresztény szellem azt 
kívánatossá teszi. Paris városa pauli sz. Vincze leányainak an-
gyaltiszta kezeire bízta az adományok kiosztását; kik nem 
csak a szegényeket az adományokban részesítik, hanem a ki-
osztást , az Istent és szegényeket szerető szivökből merített 
szavakkal is kisérik. Minden más módja az adományok kiosz-
tásának sajnálatra méltó. A szegény, kevés kivétellel, az ado-
mányok kiosztását többnyire kötelességnek tekinti , és senki 
iránt nem érzi magát hálára lekötelezve ; s igy az adománybani 
részesülés, minden jó benyomás nélkül, érintetlenül hagy-
ja a segélyre szorultak kebelét. Ennek legközelebbi követ-
kezménye: hogy a szegény soha sem találja eléggé nagy-
nak a nyert segélyt; panaszkodik, zúgolódik, magát meg-
csalatottnak véli ; a kapott adomány szerinte nem a neki 
szánt egész összeg ; a férfi, ki az adományt hozta, annak egy 
részét magának visszatartotta A szegényügyi bizottmány-
nak valamelly tagja barátjait , ismerőseit vendégeli m e g . . . . 
,E vendégséget nekünk kell megfizetnünk', mondják a szegé-
nyek Egy selyembe öltözött világi asszony utalványt hoz 
a szegényügyi bizottmánytól ,E ruha a mi pénzünkön vá-
sároltatott,' dünnyögik a szegények stb. E tények minden-
napiak , a nélkül hogy valamit nagyítottunk volna. Nem rit-
kán rosszakaratú megjegyzések is hallhatók, mellyek ecsete-
lésétől a toll is irtózik." 

„Igen természetes , hogy ekként a jótékonyság gyümöl-
cse végképen elvész , és háládatos emberek helyett elkeserí-
tett , háladatlan, követelő, s minden alkalomkor veszedel-
mes egyének képeztetnek Es azután hangosan mondatik : 
A szegények utálatra méltók; adjatok nekik annyit, a meny-

nyit kivánnak, és ők mindezt semmibe sem fogják venni ' 
Tagadhatatlan , a szegények rosszul cselekszenek ; de a hiba 
nincs mindig csupán csak ő bennök. . . . Valamelly adomány-
nak értéke nem függ annak nagysága- és becsétől : hanem 
leginkább a módtól, miképen adatik. Bizonynyal mindenki be-
látja, hogy a szegénynek az adományt nem lehet olly hidegen 
kézbesíteni, mint talán a meghívást valamelly hivatalos tár-
gyaláshoz; és hogy, mint közönségesen történik, az adományt 
kézbesítőnek személye is a latba e s i k — " 

„Egészen máskép áll a dolog az irgalmas nénével ; meg-

stalten etc. Nach den Veröffentlichungen des Abbé Mullois, ersten 
Kaplans des kaiserlichen Hauses, und eigenen Beobachtungen von Dr. 
Philipp Müller etc. Mainz , 1859.' 



jelen ő a szegénynek gunyhójában ; ócska, fekete öltönyében 
szívesen fogadtatik ; barátságos, mintha a családhoz tartoz-
nék; leül, társalog, a családnak egyik, vagy másik tagja után 
kérdezősködik , a gyermekeket ölbe v e s z i , . . . gyakran a szü-
lőket oktatja, szelíden megrójja, sőt szemrehányásokat is tesz 
nekik : és szava mégis tisztelettel fogadtatik ; az irgalmas né-
nike gondoskodik, hogy a gyermekek iskolába küldessenek, és 
hogy a leány nőmunkákra taníttassák ; utmutatást ád a csa-
ládanyának, miképen rendezze el háztartását ; a férfit, netaláni 
hanyagsága miatt, vagy ha italban talán mérséketlen, szemre-
hányásokkal i l le t i . . . . Eme jótékonyság aztán érdemes a dicsé-
retre : itt legalább a lélek nem fosztatik meg a befolyástól ; a 
jótékonyságnak másképeni gyakorlása lealacsonyítja az em-
ber t : ugy látszhatik, mintha csak arról gondoskodnának, hogy 
egy élő teremtmény tovább éljen , egyék, igyék, szenvedjen 
és meghaljon " 

„Bizonyára mindenek fölött a szerencsétlent arról kell 
meggyőzni : hogy szerencsétlensége meghallgattatik Oh, 
milly jól esik az neki ! Sokan mondják : ,Nem megyek szíve-
sen a szegények közé, mert nem tudom, mit beszéljek velők.' 
Jól van , tehát ne beszéljetek, hanem csak arra szorítkozza-
tok , hogy őket meghallgassátok. Már ez is milly nagy jóté-
temény ! . . . Igenis, ismételem : béketűréssel hallgassátok meg 
a szegényeket... . Hagyjátok őket panaszolkodni.... Hallgassá-
tok meg előítéleteiket, igazságtalanságaikat és haragnyilvánitá-
sukat ! Hadd öntse ki a szegény egész keserűségét, minden epé-
jét ; ha ez megtörtént, sokkal könnyebben fogtok hozzáférhet-
n i . . . . Bizonyára arról fog panaszolkodni, hogy a Gondviselés 
iránta igazságtalan ; egyiknek a világ minden javait bőven 
juttatván , a másiktól mindent megvonván ; titeket magatokat 
sem fog k íméln i . . . . Ám tűrjétek mindezt : visszavonuló el-
lenség az, mellyel többé nem keilend megküzdenetek ; ne ha-
ragudjatok , bármit mondjon is ; sőt haragja kitörésekor ket-
tőztessétek jóságtokat, törekedjetek szivére hatni, majd meg-
szelídül , és megnyugszik ; mutassatok részvétet fájdalmai, 
szenvedései iránt; szorítsátok meg kezeit, és igy szóljatok : 
,Hagyjuk ezt ; még sok jó maradt fön számotokra ; ti legalább 
őszinték vagytok; én ez őszinteséget szeretem ' E szelíd-
ség megtöii a legkeményebb szivüt is , ez felolvasztja a legje-
gesebb keblet is." 

Hlyen az irgalmas néne föllépése; ez az ő hivatása : meg-
hallgatja a szegényt, részvéttel viseltetik nyomora iránt, bele 
elegyedik panaszos szavaiba, fájdalmait ég felé fordítja; s az-
után közelebb simul hozzá, vigasztalja, megnyugtatja, s meg-
kisérti, belőle előbb embert, azután keresztényt képezni... . 
Ebben áll a valódi jótékonyság.. . . Nem csak adni, hanem he-
lyesen kell adni. Van a jótékonyságnak olly neme, melly ha-
ragra indit és lealacsonyít; van egy másik neme, melly jobbá 
tesz. Valódi jótékonyságot gyakorolni, kétségen kivül a leg-
jobb s legbiztosabb eszköz, a népek jóllétét, nyugalmát és 
megelégedését megalapitni. 

„Mondtuk, hogy rosszul cselekszenek, kik bárki által 
küldik a segélyadományt a szegények számára. A párisi jóté-
konyság szerényebb, és magasabban gondolkodik. Az adomá-
nyok kiosztását, az irgalmas nénék anyai kezeire bízza. Ugy 
látszik , Parist e tekintetben még soha érdemlegesen nem mél-
tányolták. Mindenütt rendőri fölügyelet alá helyezték az ir-
galmas nénéket és iskolatestvéreket, sőt néhol még üldözőbe 

is vették : Paris mindig , még a legszerencsétlenebb időben is 
jó indulatot mutatott irántok ; míg kisebb városokban hábor-
gatták őket, és a népnek e valódi barátnéit, szolgálóit üldöz-
ték , vagy épen elkergették ; mig néhol számukra alacsony 
gunyhót és szegényes lakást sem akartak engedni, s a száraz 
kenyeret is szájoktól elvonni törekedtek, — mig szinházra 
harmincz-, vagy negyvenezer frankot pazaroltak : Paris őket 
mindig szeretettel karolta fel , és illendően bánt ve lők . . . . " 

Jelenleg Parisnak minden külvárosában van az irgalmas 
nénéknek egy intézete, melly a jótékonyságnak valóságos 
menhelye. Ha valakit baj ér : e házba siet, és segélyt talál. A 
nénike beköti a sebet, eret vág, gyógyszert nyújt ; mihez még 
vigasztaló szavai járulnak. Ha valamelly asszony senkit sem 
talál a világvárosban , ki segítségére legyen : fölkeresi a sze-
gény irgalmas nénét , és annak részvevő keblébe önti ki má-
sok által meg nem hallgatott panaszát Ha csak lehetsé-
ges , segit a bajon a nénike : ha pedig nem lehet, testvériesen 
együtt sirnak, és a szomorúságtól lesújtott asszony némileg 
megkönnyebbülve tér vissza övéihez. Nagy ünnepélyek alkal-
mával az irgalmas nénike osztja ki az adományokat, kinek-ki-
nek azt , a mi legszükségesebb , vagy legkedvesebb ; palaczk 
bort , adag hus t , hasáb fát stb. ; senki sem zúgolódik , mert 
t ud ja , hogy a nénike adta; s a nép visszatér szegény haj-
lékába , és megelégedetten vesz részt az ünnepélyen Meg-
betegszik a fér j ? az asszony bizalommal siet a nénikéért, s 
ő jön , hogy segélyt nyújtson. Kérdezősködik , és a kéznél le-
vő gyógyszert adja. Azután fehérnemüekkel látja el a beteget. 
Tél idején kőszenet szerez a kályhába. Ha súlyosabb a beteg-
ség, orvoshoz siet, — és ha veszély mutatkozik , a papnak szá-
mára elkészíti az u ta t , hogy a beteget készen találja Ily-
lyen a szegénység és nyomor ezen angyalainak élete 

Az idézett könyv telve van a legmegragadóbb jelene-
tekkel; és sziklaszivvel kell annak birnia, ki tisztelettel nem 
hajol meg ennyi szeretet és áldozatkészség látására ! X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 29-én kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, F e k e t e Jánost, a szombathelyi székes-egyház 
kanonokját, siimeghi sz. Egyed czimzetes apátjává méltóztatott leg-
kegyelmesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi augustus 23-án kelt legfelsőbb 
határozatánál fogva , J ó n á s József kanonokot, tolnai főesperest és 
megyei iskolafelügyelőt székes-egyházi főesperessé , s G o t t l i e b o-
v i c s Pál kanonokot tolnai főesperessé, továbbá S z a 1 a y Antal szent-
széki ülnököt és saásdi plébánost kanonokká méltóztatott a pécsi szé-
kes-káptalannál legkegyelmesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége Laxenburgban f. évi augustushó 
29-én kelt legfelsőbb határozatánál fogva , a nyitrai székes-káptalan-
nál olvasó-kanonokká T v r d y György éneklő-kanonokot, éneklő-
kanonokká K e l e c s é n y i J ános őrkanonokot, őrkanonokká K r a j-
c s i k János székes-egyházi főesperest, székes-egyházi főesperessé V a-
g y o n István trencséni főesperest, trencséni főesperessé T u r c s á-
n y i József zsolnai főesperest, zsolnai főesperessé C z a g á n y i Má-
tyás gradnai főesperest, gradnai főesperessé pedig T v r d y István 
idősb mester-kanonokot ; ugy szinte ugyanakkor az imént nevezett 
C z a g á n y i Mátyás és T v r d y István kanonokokat, még pedig az 
elsőt a bold. Szűznek Pest uj hegyéről czimzett prépostjává , az utób-
bit pedig richnoi czimzetes préposttá Krompach mellett, méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 
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O l a s z o r s z á g . Az ő szentsége IX. Pius pápa beteg-
sége felőli hirek olly különbözők , liogy mig némellyek , ne-
vezetesen az ágostai közönséges hirlap levelezője , a betegsé-
get veszélyesebbnek állítják , mint átalában vélnők , addig a 
(kétségkívül jobban értesült) kath. lapok a magas beteg álla-
potját épen nem aggasztónak festik. A ,L'Univers' és brüsseli 
,Journal', aug. 27-én kelt romai tudósitások nyomán értesíte-
nek róla, mikép: „ 0 szentsége tegnap óta csaknem egészen 
visszanyerte előbbi egészségét, az őt néhány napig ágyban 
tartóztató gyengélkedés után ; melly főleg a járás által su-
lyosbbá vált lábdaganatban nyilatkozott : ő szentsége minden 
ajtatosságban részt akarván Nagy-Boldogasszony napján ven-
n i , s a népet, szokás szerint, a nagy erkélyről részesíteni ál-
dásában. Mint a betegség kevésbbé súlyos voltának bizonyít-
ványát hozhatjuk fel azon körülményt, miszerint ő szentsége 
az egyház és állani ügyeivel foglalkozni soha sem szűnt meg. 
Falconieri bibornok, ravennai érsek , a benyujtványok titok-
noka, imént halt meg életének 65-dik esztendejében. Sz. Mar-
cell czimére 1838-ban neveztetett ki XVI. Gergely által bi-
bornokká. Ajtatosság, és apostoli buzgóság, kapcsolatban a 
legkitűnőbb felebaráti szeretet- és rendkívüli szelidséggel, 
voltak az őt valamint mindenki előtt, ugy különösen megyé-
jének körében kedvessé tett főbb erények. Romába tett leg-
utóbbi utazása közben kétszer érte őt szélhűdés , mellynek el-
lent birt állni : de a legújabb események, főleg a sz.-szék földi 
hatalma ellen Ravennában megkísértett lázadás, mély fájda-
lommal tölték el szivét, és gyengült erejének a végső csapást 
megadták. A főmagass. bibornok összes vagyonát, végintéze-
tileg, a ravennai papnöveldének hagyta." 

— Ugyanazon, és több más, olasz és franczia lapok meg-
erősítik ama borzasztó tény valóságát, melly valamint irtózás-
sal töltbe mött inden jobb érzésű lelket Olaszországban és kí-
vüle , ugy ijesztő képét adja azon vad elemnek, melly a há-
ború vészei által különben is zaklatott félszigetnek gyilok és 
templomrablás , kolostorok elpusztitása , és védtelen apáczá-
kon elkövetett baromi erőszak által akarja megszerezni a jól-
létet és boldogságot. „Egy alávaló barbárságnak, egy iszonyú 
szentségtörési jelenetnek , melly a vad népek , vagy az 1793-
diki franczia köztársaság borzadalmainak emlékét ujitja meg, 
volt csak imént színhelye Verucchio, egy kisded város Jarli 
közelében. Egy csapat forradalmi katona, fegyverrel kezében, 
megrohant egy apáeza-kolostort. Miután mindent kiraboltak 
és elloptak, e pokoli szörnyek a legundokabb kicsapongások-
nak engedték magukat a szegény szerzetesnők irányában ál-
tal ; baromiságukat a végső erőszak elkövetéseig űzvén. Egy 
tiszt, ez iszonyuságok láttára eltelve borzalommal, fékezni 
akará őket : de tüstént , ott helyben megöletett. E tény iszo-
nyúbb , hogy csak egy szót adhasson is az ember hozzá meg-
jegyzésül. . . . " A vallástalanság és baromiság illyetén nyilat-
kozatait szemlélve, milly alapos- és igaznak kell a protestáns 
történetíró-, s hallei tanárnak , Leo Henriknek azon Ítéletét 
tartanunk *), miszerint az Olaszhont kath. hitétől megfosztani, 
s azt erővel protestantisálni akaró ,boldogitók' legnagyobb 
szerencsétlenséget vonnak az olasz félszigetre. „Csak azt ne 
képzelje senki, mintha az angol vallási propaganda Olaszor-
szágban mást idézhetne elő, mint iszapot (Schlamm). A kath. 

*) A ,N. Preuss. Zeit'-ban L. H. jegy alatt megjelent, és Olasz-
országra vonatkozó czikkek szerzőjeül ugyanis őt tartják. S z e r k. 

egyház mindenesetre azon előnynyel bir az angol reformáló 
egyházak és felekezetek fölött, hogy tárgyilagosan hathatós 
szentségekkel, sz. titkokkal, az isteni kegyelmek közlönyeivel 
bir Ki az olaszokat elvontan protestantisálja, az őket val-
lásilag a legrövidebb idő alatt semmivé teszi Ki Olaszor-
szágot protestantisálni akarja, az annak legnagyobb ellensége; 
mint legnagyobb ellensége a keresztényi elemnek is ez ország-
ban. Ez nem csak a religiótól fosztja meg azokat, kik még az-
zal birnak Olaszországban, a nélkül, hogy szellemi szükségeik-
nek megfelelő valamit adna nekik érte, csak távolról is némi 
kárpótlásul"; (mit is adhatna akár a protestantismus, akár a 
hitetlenség a religio, a positiv kereszténység helyett cseré-
ben ?) „hanem e fölött az olaszokat illy uton felfuvalkodó záp-
tojásokká is teszi, minta signorik többsége már az is valóban." 

—• Az ,Union' ekkép i r , egy Romából aug. 30-án kelt 
tudósítás u t án , a fönebbi eseményről : „Verucchioban (kis 
város Rimini közelében) egy clarissa-kolostor van, mellynek 
lakói az egész környék előtt tiszteletben állnak, s (Olaszor-
szágban conservatoriumnak hivott) nőnevelő-intézettel bir , 
melly rendkívül nagy részvétnek örvend: mivel a jámbor apá-
czák erénye- s ismereteiben helyezett bizodalom az egész vi-
déken érdemlett magas fokra hágott. Néhány nap előtt a Ri-
miniben laktanyázó szabad csapatokból egy csoport amaz iszo-
nyú gondolatra j ö t t , hogy e kolostorba törjön , ott a leggya-
lázatosabb merényeket elkövetendő. Fajtalan dalok zajos ének-
lése mellett vonultak ki a városka felé. Néhányan a tisztek 
közül igyekeztek visszatartani őket : de siker nélkül. Egyike 
a tiszteknek, ki magát kivont karddal szegezte ellenök a ko-
lostorajtóban , a bőszültek által földre tiportatott , és halálo-
san megsebesíttetett : mire a kolostorajtót betörték , a sz. haj-
lékban szétoszlottak, és hajmeresztő gyalázatosságokat vittek 
végbe, mellyeket sejteni könnyű, de leirni becsületes toll nem 
képes. Minden becsületes embernek szemei Francziaországra 
vannak e becstelen tett következtében függesztve ; s a fellá-
zadt tartományoknak azonnali beavatkozás által leendő fékezé-
sét várják. Midőn a sz. atya a Verucchioban elkövetett gyaláza-
tosságokról értesíttetett , keserű könyeket hullatott, és imád-
kozott Istenhez , hogy az e barbárság ártatlan áldozatainak 
fájdalmait enyhítse. 0 szentsége a lábán támadt orbáncz kö-
vetkeztében, 12 nap óta őrzi az ágyat : de azért folytonosan 
foglalkozik az államügyekkel, stb. A verucchioi utálatos tett 
nem maradt elszigetelve. Malatesta gróf, az ország egyik leg-
tekintélyesebb családjának tagja , s csak néhány év óta nő-
sült fiatal férj , meggyilkoltatott azért , mivel a Rimini körül 
jelenleg napi renden levő gyalázatosságok ellen szót emelt. 
Két áldozár, kik a p'iebániájok körében elkövetett rablási me-
rényeknek ellene szegezték magukat, szinte megöletett ; és 
egy közbirtokos Bologna közelében, kiről az mondatott, hogy 
egy levelében ő szentségét az ő sa já t , és barátjainak hódolata 
felől biztosította , lakában elfogatott, és minden további for-
maság mellőzésével agyonlövetett." Az egyház kifosztásának 
rendszere is munkába vétetet t : a forradalmi kormány egy 
rendelete az e nemű javak kezelését idegen kezekre bizván. 

S c h w e i z b a n a kath. nép, vallása iránti buzgalmát az 
idén is, még pedig évtizedek óta páratlan mértékben, az 
einsiedelni kegyhelyre történt nagy bucsujáratok által tanu-
sitotta. A katholikusok számát, különféle püspöki megyékre 
felosztva, következőnek i r ják: a sitteni püspökséghez, 106 



. 168 ** 

plébániában tartozik 81,096 katholikus; a lausanne-freibur-
gihoz 155 plébániában 130,049; baselihez369 pleb. 393,205; 
churihoz 159 pleb. 141,499 ; st-gallenihez 104 pleb. 105,370. 
A Lombardiában székelő comoi, s milanói főpásztorok gondjai 
alatt 120,590 kath. él ; nevezetesen a comoi megyéhez 27,441 
lakos tartozik 54 községben, a milanoihoz pedig 90,266 183-
ban. Ugy hogy e szerint a schweizi kathollkusság összes szá-
ma 971,809 lélekre menne, 1132 plébániára felosztva. 

Itopenhaga , aug. 18-án. Az itteni kath. község au-
gustushó 13-ik és következő napjain folytonos lelki örömek-
ben volt szerencsés részesülni, azon főpásztori látogatás kö-
vetkeztében, mellyel azt a ft. osnabrücki püspök Dr. M e 1-
c h e r s Pál ur, mint e részek apostoli helynöke (Provicarius) 
megörvendeztette. Az utolsó kath. roeskildi püspök, R ö n-
n o w Joachim óta, ki, mint állhatatos vallója a protestáns 
ujitás által megtámadt kath. egyház ősi hitének, 1542-ben a 
kopenhagai tömlöczben halt meg, Melchers tr. az első kath. 
püspök, kinek Dánia földjét szabad volt lábaival tapodni. A 
püspököt a kath. hivek lehető legnagyobb tisztelet-, és kitün-
tetéssel fogadták : mellyet ő a naponkint tartott főpásztori ok-
tatásokkal, s a szentségeket kiosztva, kath. intézeteket és is-
kolákat meglátogatva, magas hivatalának buzgó és fáradhat-
lan teljesítésével viszonozott. A főpásztor ő felségénél a ki-
rálynál is volt audientián skodsborgi palotájában ; s meghiva-
tott az ebedre, melly alatt és után az egész uralkodó család 
részéről a legnagyobb figyelemben részesittetett : legnagyobb 
mértékben meg levén örvendeztetve a király által tett amaz 
igéret által, hogy kath. alattvalói mindig állandó kegyeit ta-
pasztalandják. 

O r o s z b i r o d a l o m b a n ujabb aggodalmakra fog a se-
natus lapjában kihirdetett, és jul. 28-dikáról kelt amaz ukáz 
(haugyan, mint valószinü, a kath. egyházra is vonatkozik,) 
okot adni, mellynek erejénél fogva : ,minden tőkepénzek, 
mellyek bármilly hitelintézeteknél, akár jótékony alapitvá-
nyokul, akár egyházi, vagy iskolai czélokra le vannak téve, 
vagy ezentúl kamatra adatni fognak , e naptól fogva a p é n z -
ü g y i m i n i s t e r i u m r e n d e l k e z é s e a l á helyezvék.' Az 
állam a jótékony alapítványokért 4 száztóli kamatot biztosit ; 
egyéb tőkék kevesebbet, sőt némellyek épen semmit sem fog-
nak jövedelmezni. (W. Z.) 

Északamerikában a korlátlan vallási szabadság-
gal együtt iszonyú mértékben gyarapszik a babona és tudat-
lanság ; mint ezt az asztalmozgatás-, és kopogó lelkekbeni hit 
terjedése mindennél inkább bizonyítja: megerősítve azon régi 
tapasztalást, hogy minden té r , mellyet a szilárd hit- és iste-
nességben elveszt a megcsalt emberiség, a babona részére van 
a csalók által megnyerve. Ez még a különben olly nyilt és 
gyakorlati eszű amerikai népnél sincs máskép. Itt a szellem-
kopogtatás mestersége olly divatossá vált, hogy a legcseké-
lyebb okból is , például ha valaki kulcsát stb. nem találja ha-
marjában , e kisegítő eszközhez folyamodnak. Egy, az e babo-
nában hivők számára kiadott jelentés szerint, ez évben 5000 
férfi és nő foglalkozik kizárólag (mert ez után él,) lélekidézés-
sel; és e hivatalos ,medium'-okon kivül legalább is 4000 magá-
nos üzi maga kezére a jövedelmes mesterséget. Számtalan fo-

lyó- s röpiratok, könyvek szolgálnak eszközökül a nép ámí-
tására ; s kik ez esztelenségben hisznek , legalább is másfél 
millióra tehetni számukat : mig a már-már megnyert uj ade-
ptusok négy és több millióra mennek. E felekezethez még ugy 
nevezett tudósok is csatlakoznak: mert a sötétség ama'szelle-
mei által hirdetett vallást nagyon is kényelmesnek találják,és 
könnyen megegyeztethetőnek legaljasb érzéki vágyaikkal. A 
kopogó szellemek azt tanítják , hogy tulajdonképeni pokol nem 
létezik ; valamint mennyország sincs , legalább ollyan , minő-
ben a kereszténység hinni tanitja az embert. Az ő mennyor-
száguk egészen érzéki, hol az ember csak folytathatja meg-
kezdett földies életmódját, s a testiséget csiklandoztató min-
den kivánatait kielégítheti : az e boldogság elnyerésére szük-
séges föltételek még csak olly nyomasztók sem lévén, minőket 
a mohamedán paradicsom alkotója, buta követőinek eléjek 
szabott. Mindenütt, hol ez undok babona elterjed, napi renden 
vannak a házassági elválások , szökések és szöktetések , elcsá-
bítások stb. 

— A mormonok összes száma Amerikában 1856-ban, 
68,700-ra ment állítólag. Ezek közül 38,000-en Utahban, 
5000-en New-York államban, 4000-en Californiában, 5000-en 
Uj-Scotiában és Canadában, 9000-en déli Amerikában éltek. 
Európában 30,000 volt ; még pedig Britannia- s Irlandban 
22,000, a scandinavi félszigeten 5000, Németország- és 
Schweizban 1000, szintannyi Europa más részeiben elszórva. 
Vannak még ezeken kivül Australiában is (mintegy 2400), 
Afrikában és utazásokon (mintegy 3000). Kikhez ha a rokon 
felekezetek hiveit, a strangeitákat, rigdonitákat , whiteitákat 
stb. hozzászámítjuk, a mormonok összes száma 126,000 re 
fog menni. 1857-ben az utahi kerületben megfogyott a mor-
monok száma, s 38,000-ről 31,022-re szállt le. (Frankf. P. Z.) 

Cocllincllinából még mindig csak az annami biroda-
lom fővárosa elleni készületek felől, és azon üldözésekről tu-
dósítanak , mellyeknek a franczia-spanyol sereggeli összeköt-
tetés miatt is vádolt ker. benszülöttek most már kétszeresen 
ki vannak téve. Legújabban ismét egy benszülött áldozár 
mult ki vértanúi halállal ; s négy más téritő, több elfogott ke-
reszténynyel vár a tömlöczben hasonló sorsra. Kik a hivők 
közül szabadulhatnak, s vérszomjas őreik figyelmét kikerül-
hetik, a franczia táborba menekülnek ; mellynek közelében már 
egy roppant falu támadt, az illy benszülöttek által rögtönö-
zött házak emelése következtében. De kik egész tartományok 
fölkelését várták, szintolly lehetetlenséget, mint igazságtalan 
dolgot kívántak : miután a megtérített cochinchinaiak nem ar-
ra taníttattak a missionariusok által, hogy bármilly kegyet-
len uraik ellen fegyvert ragadva törekedjenek sorsukat eny-
hítni : mit azonban tenniek , minden eszközök hiányában, nem 
is volna lehetséges. 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által emel-

tetendő Szent-István-oltárra : 
T. V i n k 1 e r Pál vasgyári tiszt úrtól 2 frt a. é. 

Jézus sz. gyermeksége társulatának : 
Névtelentől (alsó-hevesi egyházi kerületből) . . . . 20 frank. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 
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T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egyház-
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Anglia újbóli egyesülése a kath. egyházzal . 
ív. 

„íme, igy kiáltott fel beszédje végén a szónok, 
a juhocska, melly eltévedt, ismét megtaláltatott. íme 
nézd, a fiu, ki tévelygett, ismét atyjának karjai kö-
zé tért vissza! Nagy öröm van e fölött mennyben, 
mint Krisztus tanitá azt: és mi is egyesítsük hálán-
kat , és örömünket a mennyei karok örömével. Oh, 
bár csak örömünk mértéke tökéletesen megtelnék ! 
Bár a többi népek is, mellyek hasonló tévelygésben 
vannak, követnék a megtérés e magasztos példáját! 
Oh bár irtózat fogná el őket hosszas számüzetésök 
fölött ! Bár a honvágy uralgna fölöttük ! Ezért ese-
dezünk előtted, mindenható Isten, a te végetlen ir-
galmad-, és kegyelmedért ! Meddig fogod még en-
gedni, örök Atyánk! hogyaz eltévedt szánandó nyá-
jak, az igaz pásztor aklától tova barangoljanak? 
Meddig fogod még tűrni, hogy az istentelen tanok 
méi'ge által tápláltassanak ? Avagy olly számtalan 
lelkekért hasztalan folyt-e szent Fiadnak drága vé-
re? Tehát a földnek illy nagy része, sokáig legyen-e 
még szent Fiad szenvedése gyümölcseitől megfoszt-
va? Hiszen, miután e szenvedés ereje a hit, és az 
egyház szent titkai, a szentségek által származtatik át 
az emberekbe, bizonyára azokkal, kik ama titkokat 
elhanyagolják és megvetik, nem közöltethetik. Oh 
bár többé ne tennék ezt! Azért leborulva kérünk té-
ged, örök Atyánk! világosítsd meg őket Szentlelked 
által ; hogy ébredjenek, s az örök üdv útjára térje-
nek. Téged pedig, fönséges Gyula! arra kérünk, hogy 
azon buzgalmat, mellyel a brit nép ügyeit felkarol-
tad, más nemzetekre is, mellyek hasonló bajok közt 
sinylenek, átruházni, s kiterjeszteni méltóztassál. 
Nem róhat rád méltóságod, mellyet viselsz, nagyobb 
terhet; nem létezhet szentebb kötelme a romai pápá-
nak, ki e földön Jézus Krisztus helytartója. E szor-
goskodás átvitelére, s az általvettnek valósitása-, és el 

nem feledésére figyelmeztet téged, szentséges atya! 
kötelességed : hogy igy az egyház, annyi évek hosszú 
során elnyomva, valahára tűrhető állapotba hely eztes-
sék vissza; s hogy eltávolitván a viszálkodás-, és láza-
dásokat, végre egy juhakol legyen; és Krisztusnak 
egész nyája, ennyi tévelygés után, neked, az egyedüli 
pásztornak engedelmeskedjék." Ez volt a beszéd zára-
déka. A pápa sz. Péter templomán keresztül palotá-
jába tért; hol, miután a legméltóságosabb Oltári-
szentséget, annak kápolnájában imádta volna, a nagy 
számmal egybegyűlt romai népnek Urunk keszke-
nőjét mutatták; és sz. András apostol koponyája is 
csókolás, és tiszteltetés végett egész napra kitétetett. 

Épen azon perczben, midőn a pápa az Oltári-
szentség kápolnáját elhagyá, érkezék meg a futár, 
ki Pol.us bibornok-követtől Angolhonból sürgönyö-
ket hozott: mellyekben a legkisebb részletekig leír-
va voltak mindazok, mik az ujra-egyesülés érdekében 
a parlamentben tárgy altattak : valóban az örvende-
tes ünnepélynek legszebb megkoronázása. Hétfőn ér-
kezék meg Giberto Mark-Antal, ki a pápát, és szent 
eollegiumot a nagyszerű esemény részleteiről ter-
jedelmesen és tüzetesen tudósította. 0 szentsége a 
legcsekélyebb részletekről is értesülni akart , s az 
örömkitörések és ömlengések újból megeredtek, mint 
akkor, midőn ez ország megtérésének hire először 
szárnyalta be az örök várost 1). 

V. 
Mint a zordon tél után, ha a tavaszi nap éltető, 

s enyh-adó sugarai kiengesztik a földet, a visszanyo-
mott csirák és bimbók óriási erővel fejlenek : épen 
ugy törnek elő a keresztény élet kellemdus virányai, 
ha a szabadság napjának egyetlen szelid sugara 
hat is a szenvedés és nyomor e rideg lakhelyére. 
1539-től a kolostorok Angliában mind el valának 

1) Mind ezen ünnepélyekről akkor Romában egy irat 
jelent meg: ,L' Allegrezza publica, e ringraziamenti, fatti a 
Dio dalla Sanctita di N. S. Giulio Papa III. et dal sacro col-
legio, et dal tutto il populo di Roma, per il felicissimo ritor-
no del Regno d' Inghilterra, alla cattolica unione, et alla 
obedientia della sede apostolica.' 4-r. Föllelhető in Epp. Poli. 
V. p. 320. 
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nyomva, és a közös szemlélődő élet lehetetlenné té-
tetett. Alig hogy a kath. Mária uralma alatt Pólus 
bibornok Angliát az egyházzal kibékité, azonnal 
ismét megnyilnak a kolostorok, még pedig elő-
ször is Londonban. Elsők valának a kolduló szer-
zetek, a ferencziek, és domonkosiak, kik kolostoru-
kat helyreálliták. Természetes, az egyháznak e köny-
nyü harczosai leghamarább összeszedék magukat: 
hiszen sem málha-, sem egyéb készletre szükségük 
nincs ; fegy verők a kereszt, ütegeik a szent evan-
gelium, és imakönyv lévén. Ezek után következtek 
a fekete benczések, kik számra huszonnyolczan, Lon-
don egyik kolostorát foglalták el. Nevezetes dolog-
ként tűnik fel, hogy mint Prioli Alajos, a Pólus bibor-
nok-követhez tartozók egyike értesit, ezek nem haj-
dani szerzetesek, hanem papok , és világiak voltak. 
Igazolni látszik ezt azon körülmény is, hogy azt 
tudjuk felőlük, miszerint igen tisztességes hiva-
talokat, és szép jövedelmeket hagytak el, hogy 
a szerzetes életbe léphessenek. Igy például volt, 
ki 1500 scudi jövedelemről mondott le: akkori idő-
ben nagy összegről! De annyival inkább biztos liév-
mérőjeiil tekinthető nagyszerű hivatásuknak. Az, kit 
apátjokul megválasztottak, azelőtt a londoni sz. Pál-
hoz czimzett székes-egyház dékánja, s mint illyen, a 
káptalan első hivatalnoka volt, 1800 arany évi jö-
vedelemmel. Becatello ugy festi őt, mint igen szi-
gorú, majdnem bus-komoly jellemű férfit, hírneves 
hittanárt és kitűnő szónokot. VI. Eduard alatt hosz-
szas időig tömlöczben senyvedett, és számos bántal-
makat állott ki ; mivel a szent-mise, s egyéb szent-
ségek ellen intézett eretneki megtámadásoknak, lel-
kének egész erélyével, határozottan ellenszegült. Az 
uj benczések egész buzgalommal kiválólag az ige-
hirdetésre, s a börtönök látogatására szentelték ma-
gukat ; kivált ollyanok látogatására, hol az eretnek-
ségről vádolt testvérek tartattak fogva. Gyakran 
volt itt alkalmuk, számosakat az egyháznak újból 
megnyerhetni, s visszavezetni őket az egyház ke-
belébe; nevezetesen a volt kormány alatt fellázadt 
eretnekek egyik vezérét, Ciccót, ki VI. Eduardnak 
udvarmestere volt. Egykor, egyszerre 28 tévelygőt 
téritének meg; jóllehet ezek eleinte igen kemény 
nyakuak voltak, és kijelenték , hogy készebbek ele-
venen megégni, mint sem kij elentett meggyőződé-
süket visszavonni. Hogy pedig a kolostorban a leg-
szebb rend, és fegyelem uralkodjék, elhatározák, 
hogy az újból felvirágzó olaszhoni sz. Justináról 
czimzett casinói egylethez csatlakozzanak. Folignoi 
János, ós Piacenzai Eutich atyák, kik a pápa paran-

csából , rendjök kolostorait látogaták, Pólustól meg-
hivást nyertek, hogy Londonba menjenek, és az 
angol benczéseket intézményeik szokásai- s törvé-
nyeire oktassák. Az angol szerzetes-tagok, a már ál-
taluk úgyis gyakorlott szigorúbb fegyelemhez akar-
tak visszatérni. 

Egyéb kolostorok, mellyek az emiitettek mel-
lett megnyíltak : a premontrei rendes kanonokoké, 
a brigittinianusok férfi- s nő-zárdája, s egy a cart-
hausiaké volt. Ez utóbbi rend bizonyára megér-
demli, hogy azzal pár perczig foglalkozzunk. A cart-
hausi rend szigorú szabályaival, köztudomásra azon 
kath. intézményekhez tartozik, mellyek a reforma-
tiónak épen ugy , mint a forradalomnak leghatáro-
zottabban ellenszegültek. Midőn a franczia forrada-
lom a grenoblei nagy carthausi monostor ajtain zör-
getett , hogy az áhitat, és jámborság e békés men-
helyét szertedulja, olly társulatot talált ott, melly 
fölött a felforgató időszak romboló viharai nyom 
nélkül mentek keresztül. E völgy szerény lakói alig 
tudtak valamit arról, mi Frankhonban történt: olly 
szigorúan tárták meg e veszélyes időben a hallga-
tagság, és zárkózottság vezér-parancsait. Még inkább 
kitűntek az angol forradalomban, mellyet sokan re-
formatiónak szeretnek nevezni. Carthausi, s brigitti-
nianus szerzetesek voltak '), kik minden szerzetes pa-
pok közt, a király egyházi felsősége ellen a leghatáro-
zottabban nyilatkoztak. Henrik azzal fenyegeté őket, 
hogy zsákokba varrva, a Themse folyóba vetteti : azon-
ban nem remegtek e fenyegetéstől az egyszerű szer-
zetesek, és a carthausiak azt izenék, hogy ők biz-
nak benne, miszerint a folyó-meder fenekéről olly 
sebesen jutnak el mennyekbe, mint Henrik palotá-
jából. Ezért a legiszonyúbb bosszút kellett állani. 
Egy napon ama rettentő jelenetnek voltak tanúi az 
utczákon London lakosai, hogy az Istennek szentelt 
szolgái, épen az emiitett carthausi, s brigittinianus 
szerzetesek , egy-egy lófarkhoz kötve hurczoltattak 
a vesztőhelyre. Akasztófák valának ott felállítva, lát-
szólag arra rendelve, hogy áldozataikat az életből 
sebesen szállítsák át a halálba. Már függtek a szegény 
áldozatok, s majdnem a végfohászt lehelék már ki, 
midőn a kötelek elvágattak, és a halállal küzdők a 
földre hulltak. Erőszakosan ismét talpra álliták, és le-
szaggaták testökről ruháikat. De ime, milly uj jele-

Pólus bibornok mindkét rend kolostorairól azon szép 
bizonyitványt adja : „quibus nulli in nostra provincia, fama 
sanctitatis, observantia religionis magis célébrés fuerant." L. 
Apol. Rel. Poli ad Carolum V. Caesarem. Pólus ,Epp.'-ban. 
Tom. I. 1. 97. 
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net! Egész testük szőr-kineszküzzel(cilicium) volt be-
fedve, mellyel a szent életű férfiak, kik a legszi-
gorúbb rendszabályok alatt álltak, még testeiket gyö-
törték. Figyelmezteték a hóhért, hogy az üveket, és kö-
telékeket előbb távolítsa el, hogy kütelességét telje-
síthesse. De ezt tennie nem volt szabad. Az is a kin 
felfokozásához tartozott, hogy ez Üveket erőszako-
san és fájdalmat okozólag késével kellett átmetszenie. 
Azután beleiket szaggatták ki, s ott, a még lélekzők 
szemei előtt, égették el. Csak most, ennyi kínok után 
nyerték a halálos irgalomdüfést. Pólus, a később pá-
pai követ, kit már fölemlíthetni többször volt alkal-
munk , s ki mindezt egy szemtanutói hallotta, Y. 
Károly császárhoz küldött vádiratában azon meg-
jegyzést teszi, hogy : a keresztény szerzetes férfiak 
iránt ennyi kegyetlenséget még a török zultán sem 
mutatott; ki valahányszor hadjáratra kel, az Athos 
hegyi szerzeteseknek mindig alamisnát, ajándéko-
kat küld, hogy érette imádkozzanak. 

Illy nemzedék magva, nagyon természetes, hogy 
ki nem veszhetett : s azért látjuk a kath. Mária kor-
mánya alatt, hogy a fölelevenedett szerzetek közt első 
helyen a carthausiak voltak. Még a protestáns Er-
zsébet sem tudta kiirtani őket. Kivonultak London-
ból , és Belgiumnak Brügge városában telepedtek 
meg; hol, mint tisztán angolokból álló szerzetes ko-
lostorban , a legújabb időkig fönmaradtak. 

VI. 

Onnan kezdettől fogva élt a kath. népek szivé-
ben ama meggyőződés, hogy Anglia, mellyet a szen-
tek szigetének neveztek, hogy az ország, melly ki-
rályai közt annyi szentet számit, nem maradhat 
örökre az eretnekség zsákmányául. Némethon volt 
a protestantismus gyupontja : s még sem tapasztal-
juk , hogy az egyház hő baráti Némethonra vonat-
kozólag hasonló reményeket és égő vágyakat táp-
láltak volna. Lehet, hogy ennek oka, a német nép 
természetévé vált , és átalánosan ismert seepsisben 
keresendő; vagy a nép sajátságos határozatlansága-, 
s a német jellem erélytelensége-, és kényelem-szere-
tetében, az azt elvesztés félelmében keresendő; s ez 
okozá, hogy a német nép egyesülésére mindenkor 
sokkal csekélyebb remények jelentkeztek, mint mily-
lyen az angolok iránt minden nemzetek lelkében élt? 
Mi azt hiszszük, hogy a német jellem említettem két 
tulajdona már kezdettől fogva ismertetett, és nem 
voltak hatásnélküliek a kath. népek ítéletére, a sza-
kadás tartósságát, és természetét illetőleg. De hiszen 
nem czélunk ezt nyomozni: annyi elvitázhatatlanul 

igaz, hogy kezdettől fogva nem imádkoztak annyit 
a hivek a prot. Némethon megtéréseért, mint imád-
koztak az elszakadt Anglia visszatérteért. 

Némethonban a hitszakadás azonnal egy nagy-
szerű , lármás, az egyetemes nép résztvéte által ki-
sért veszekedés alakját ölté fel. Értekezések, vitat-
kozások , tudományos tárgyalások, országgyűlési 
viták adták, fájdalom! e szint Némethon vallásos vi-
szonyainak. A katholikusok üldöztetése, habár elég-
gé dühös, és végzetteljes, habár tökéletes kiirtásra 
számított volt is, mégis igen nagy mértékben rend-
őri színezetű, mindennapi, s aljasságokra letörpülő 
volt ; s épen azért szükségkép megmérgezte a kedé-
lyeket, és egymás iránt a legmélyebb keserűséggel 
tülté el. Kisszerű harczhoz hasonlított az, mindenne-
mű nyegleségei-, bosszantásai- és cselfogásaival ; s 
azt hiszszük, nem csalódunk, ha állítjuk, misze-
rint épen e viszonyok, e zajos vitatkozások, és el-
keseredett tudományos tárgyalások, szükségkép el-
keserítek a kedélyeket, és elvonák, elidegeniték a 
legszükségesebbtől, a kibékítő, s békét eszküzlő aj-
tatos imáktól. 

Ellenben Angliában, mindjárt kezdetben, a vér-
tanúság jellegét ülté magára az üldüzés : dühösebb, 
és vérengzőbb, de nagyszerűbb is volt. Illy rögtün 
elhatározó harczczal, illy nagyszerű áldozatokkal, 
minőkre az isteni akarat vezérel, szemközt, az embe-
rek ítélete, s véleménye is sokkal nagyobbszerüvé 
válik ; lelkük emelkedettebb lesz, és az emberek go-
noszsága által okozott eseményeken tul teszi magát 
a felmagasztosult ember: a kinzó helyezetet akkép 
tekintve, mint Istennek ostorát ; sőt mint az isteni 
bülcseség megmagyarázhatlan terveit, mellyek által 
az egyest épen ugy, mint az egyházat, magasabb 
czéljaihoz vezérl i— Illy események, illynemü ca-
tastrophák közt, az áldozat és imádság, az egyház-
nak e kettős élet-eleme, sokkal több előnynyel bír-
nak, mint a rendőri fegyelem nyomorult eljárásai 
mellett; melly pedig gyakorta biztosabban öl, mint 
a véres üldözés. Hiszen a hit és keresztény élet főn-
állására egy hitehagyott Julian mindig félelmesebb, 
mint a vérengző Nero. 

Az angol egyházi forradalom, az egyedüli nagy-
szerű jelenet a reformatio történetében. Csak olvasni 
kell az egykorú írókat, s történészeket : és látni fog-
juk , hogy ama kishitű, felületes, és a szent, leg-
magasztosabb tárgyak irányában is annyira ingatag 
időszakban is, milly szivemelő, s részvétre villanyo-
zó hatást gyakorolt Morus Tamás, Fisher, a carthau-
si, s brigittinianus szerzetesek, és mások nagyszerű 
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áldozata! Véres alakjaik képezik eme korszakban, 
melly annyi élvezhetetlen, s leverő eseményeket rejt 
méhében, az egyedüli nagyszerű színezetet. A kis-
hitűek újból megemlékeztek, hogy az egyházból 
nem halt ki a vértanúság ereje; s eltünedezék lel-
kökből a titkos agály , hogy elenyésztének órája a 
nem messze távolban van. A jobbak örvendeztek; 
bár ha sírtak szivökben az áldozat fölött, mellynek 
az egyház megdicsőitésére kellett szolgálnia. Olly 
nagy volt a hatás, mellyet Fisher rochesteri püs-
pöknek a katholika hitért szenvedett vértanúi halála 
felőli hir előidézett, hogy a szónok, ki III. Pál pápa, 
s a bíbornoki testület előtt halotti beszédet tartott 
fölötte, nem tarthatá magát vissza, hogy föl ne hivja 
hallgatóit, miszerint emeljenek oltárt nevére, s tisz-
teletére egy szent, a keresztény világ által meg-
tartandó ünnepet rendeljenek, és gondoskodjanak, 
hogy tiszteletre méltó feje, vagy testének más ré-
sze Romába hozassék, hol emlékére templomot eme-
lendnek 1). 

Azon országtól, hol ennyi áldozatok kiáltanak 
az ég felé, az isteni irgalom egészen vissza nem vo-
nulhatott. Ugy akarta , hogy már az üldözés első 
korszakában, a szorongatott egyház részére a vigasz-
nak gondolható leggazdagabb forrása nyiljék : az 
imádság dus, kiapadhatatlan forrása. Már maga f izon 
részvét, mellyet ama dicső hithősök vértanúi halála 
előidézett, igen természetes, hogy ez ország részére 
az imádság leggazdagabb gyümölcseit érlelte. Magá-
ban Angliában igen sokat imádkoztak azon hü lelkek, 
kik Baal előtt térdeiket meg nem hajtották. Honnan 
vártak légyen leginkább segélyt, kitűnik egy igen 
nevezetes okmányból, melly az üldözés e keserves 
napjaiból származott hozzánk. Pólus bibornok 1537-
ben mint pápai követ, Frankhonon és Németalföldön 
keresztül utazván, De Marca Erard lüttichi herczeg-
püspöknél időzött ; hogy kipuhatolja : valljon a vér-
szomjas VIII. Henrik által szorongatott egyház ré-
szére , a ker. fejedelmek közt nem lehetne-e némi se-
gélyt eszközölni; s hog}'" lássa, valljon közelében 
tartózkodása által, a nép közt, az egyházhozi visz-
szatérésre nem lehetne-e lépéseket tenni. Midőn itt 
vala, egy Löwenben tanuló angoltól vett egy iratot; 
mellyben figyelmeztetik, hogy e megtámadások el-
lenében a legerősebb, legbiztosabb eszköz még nem 
használtatott. „És valljon mi ez? fogod kérdezni, 
tisztelendő atya! Ugyanaz, mit már sokkal cseké-

*) Ciaconius, Vitae Pontificum et S. R. E. Cardina-
lium, cum notis Aug. Oldoini, edit. Romana. 1677. fol. Tom. 
III. pag. 575. 

lyebb érvényű dolgokban is alkalmaztak. Az egész 
világra kiterjedő böjtöt rendeljen a romai pápa, melly 
csütörtöki nap vegye kezdetét; s ha azután negyed-
napra mindannyian részesültek az Oltári-szentségben, 
rendeltessenek átalános szent körmenetek : mellyek 
alkalmával a papok, egyesülve a hivő néppel, kér-
jék a mindenható Istent, hogy az egész egyházban 
a békét és egyetértést visszaállítani méltóztassék; 
hogy Némethont és Britanniát a hitegységhez visz-
szavezesse, a királyt és gonosz szivü tanácsadóit 
megtérítse, vagy hatalmánál fogva megbüntesse. 
Milly hatást fog az előidézni, ha kereskedőink, kik 
a pápa tekintélyét többnyire gúnyolják, milly ha-
tást fog az rajok gyakorolni, ha látni fogják, hogy 
Antwerpenben, vagy egyéb városokban, hol keres-
kedelmi foglalkozásaik vannak , e körmenetek meg-
tartatnak; s ha értesülnek a böjt- , és megrendelt 
imádságokról, mellyek az angolokért, mint olly ta-
gokért , kik Krisztus testétől, a szőllőtőről levágott 
vesszőhez hasonlólag elszakadtak, rendeztetnek ? 
Mint fog megszégyenülni a dicsekvő Cromwell, ha 
ezt látandja; ő, ki mindig azzal ámitá a királyt, hogy 
a többi fejedelmek is azonnal követendik, csak pél-
dát adjon, s az egyházfő nevezetét czimeik közé 
tüstént fölveendik stb." Hlyet, és ehhez hasonlókat 
irt az angol. Pólus bibornok Contarini bibornok 
társához irt levelében, e tárgyra nézve igy nyi-
latkozik: „Meg kell vallanom, megszégyenültem, 
midőn ezt olvasám ; hogy enmagamtól még e tárgy 
fölött ő szentségével nem értekeztem. Mert bizo-
nyára , magam is belátom, hogy ez sokkal töb-
bet használhat ügyünknek, mint ama büntetések, 
és egyházi átkok, mellyek eddigelé annyi vitat-
kozás tárgyai voltak (és mellyek, tegyük hozzá, 
maga Pólus által is annak idejében ajánltattak). 
Bizonyára többet segitend, mint bármilly rend-
szabály, mellyet eddigelé kigondolhattam." (Epp. 
Poli, ed. Quirini. II. p. 75. 78.) (Folyt, köv.) 

A szegények apáczái Parisban. 
A „szegények apáczái"-t, vagy mint közönségesen ne-

vezni szokták , a „szegények nénikéi"-t Parisban mindenki is-
meri , és szereti. Ok beteg , és minden segélyt nélkülöző ag-
gastyánokat vesznek ápolás a lá , kiket minden szükségessel' 
lehetőleg ellátnak, oktatnak , és a gyermeki kegyelettel hatá-
ros szeretettel vigasztalnak. Semmi vagyonnal sem birnak : 
hanem kenyérdarabokat , hus t , főzeléket, sőt a kávé alját is 
koldulják. A beszerzett eleséget azután tisztán elkészítik, föl-
melegítik , s ugyanazon tálból esznek mindannyian, legelőbb 
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az ápolás alá veit aggastyánok, s csak azután a nénikék , — lia 
tudnillik számukra valami fönmarad 

Nem czélunk jelenleg, a szegények nénikéinek (még na-
gyon uj) eredetét és testületi szabályait megismertetni : csupán 
jótékony cselekedeteiket akarjuk rajzolni; mi által föladatukról, 
s ennek megoldásáról biztosb tudomást szerezhetünk magunk-
nak. Ok a nagy világnak közepette ,szegény' életmódjok és eljá-
rásuk által a lélek nyugalmát, a szent dolgokhoz, szegényekhez 
és Istenhez való szeretetet prédikálják. E jóságos cselekvésmód 
által a sziv megindittatik , tétlensége miatt megszégyenül, s 
arra határozza magát , hogy ő is saját körében valami j ó tmü-
velend ; sz. Ágostonnal fölkiáltván : ,,Ah , a kisdedek és egy-
ügyűek az égnek örömei ; s mi szívtelen, hideg tudomá-
nyosságunkkal sajnálatra méltó módon töltjük a földön nap-
jainkat" ! 

Tagadni nem lehet, Isten a „szegények nénikéi"-nek inté-
zete által Francziaországra nagy jótéteményt árasztott ; ámbár 
vajmi gyakran háládatlan is ez ország Isten i ránt , mégis ir-
galmasságát vele nagymértékben érezteti. Kicsoda nem ismeri 
századunknak nagy erkölcsi romlottságát, főleg a városokban 
a férfiak közt? Ok éltek , dolgoztak és szenvedtek a vallásnak 
legkisebb vigasztalása nélkül : minthogy hitlenül a keresz-
ténységnek hátat fordítottak; hallgatással mellőzvén a rosszat, 
mellyet müveitek. Azonban az évek gyorsan telnek el, a halál 
közéig, s ők arra még nincsenek elkészítve.. . . A „szegények 
nénikéi'' az aggastyánoknak kenyeret, ruházatot és lakást 
szereznek : a mi már magában véve nagy jótétemény ; de még 
ennél is többet nyújtanak nekik : ők számukra a hitet, a szerete-
tet, a sziv nyugodalmát, az örök boldogságot szerzik meg! Kell 
hogy minden keresztény, minden emberbarát, és mindeuek fö-
lött a papság minden város számára ohajtson egy illy menhe-
lyet, a „szegények nénikéi"-nek gondviselése alatt; minthogy 
ennek liijával annyi, az évektől sanyaruan sújtott aggastyán 
a halál karjaiba dől, kik éltökben csak névszerinti kereszté-
nyek voltak ! 

A „szegények nénikéi"-nek ápolása alatt nem csak elsze-
gényedett és elaggott kézművesek vannak, hanem az emberi 
társadalom minden rétegeiből találtatnak képviselők: vannak 
ollyanok , kik a földi javak hajhászásában mindenöket elvesz-
tették ; ollyanok, kik a művészetek, vagy tudomány gyakorlá-
sában , vagy a nyilvános élet küzdhomokján hajótörést szen-
vedtek ; sőt ollyanok is , kik mint irók, nyíltan és alattomban 
a szerzetes házak ellen szórták rágalmaikat s epéjeket, s kik 
most a keresztény szeretet illy gondos ápolását tapasztalván, 
megszégyenülve, s hálatelten fölkiáltanak: „Oh, jó nénike, illy 
szeretetteljes bánásmódot nem érdemlek" ! Ez a keresztény-
nek igazi győzedelme ellenségei fölött, midőn őket jótétemé-
nyekkel győzi meg. Ez a kereszténynek igazi bosszúja, a sze-
retet. . . . Ha ez aggastyánok az életet maguk iránt barátság-
talannak és ridegnek találták, ugy ők azt legnagyobb részt 
maguk okozták: testi és lelki bajok-, és sérvekkel bővelked-
nek ; közülök sokan még egyetlen-egyszer sem járultak az 01-
tári-szentségliez ; sőt vannak , kik még meg sincsenek keresz-
telve : de idő multával a nénikék meggyőző szavai megnyitják 
előttük az eget; a boldogság utáni vágy felébred bennök , és 
bűnös, megrögzött szokásaik jó erkölcsökké változnak. 

Parisban eddigelé a „szegények apáczái" már három la-
kással bírnak , és kilátás van rá, hogy intézeteik száma hova-

előbb nagyobbodni fog. Bár a világ minden városaiban sike-
rülne őket letelepíteni ! A minden segélyt nélkülöző aggas-
tyánoknak száma hihetetlenül nagy. Szegény emberek, elnyo-
morodott aggastyánok szenvednek , hidegtől dideregnek, si-
ránkoznak . . . Láttatok-e már őszbe borult aggastyánt hideg 
és éhség miatt sírni ? Ah , ez gyötrelmes tekintet ; bár soha 
sem kellene illyesmit tapasztalni. Csak fájdalmas panaszukat 
kell hallani : ,Miért nem tudok már meghalni ?... Nincs-e már e 
földön számomra részvét, és irgalom ? . . . Nincs élelmem ! . . . 
egyetlen falat kenyerem sincsen ! — A háziúr maholnap kilök 
nyomorult szobámból.. . Tehát az utczán haljak meg ! . . . ' A 
mint ez Parisban van, ugy van ez másutt is ; noha kívánatos 
volna, miszerint sehol elő ne fordulna. Alig vau pedig köny-
nyebb, egyszerűbb vállalat, mint illy nénikék házának alapí-
tása : valamint alig lehet valami meghatóbbat gondolni. A né-
nikék egészen üresen veszik át a házat; csakhamar egybese-
reglenek az aggastyánok : ezek ugyanis a háznak legelső, s leg-
könnyebben egybegyüjthető lakói. A háztartáshoz szükséges 
butor egészen hiányzik. .ló emberek, gyakran ollyanok is, kik 
egyébiránt világi gondolkozásuak, meghallván az itteni hiá-
nyokat, a bútorokat egymás után hordogatják. Ez fehérneműt, 
amaz konyhaedényeket, az egyik székeket, a másik pénzt hoz 
ajándékul. A lakosságnak szegényebb osztálya is részt vesz az 
adományozásban, és nem foglalja el a jótevők közt mindig az 
utolsó helyet. Illy alkalmakkor lá thatni , milly nagy a fran-
cziák jótékonysága. 

Midőn Rouenban a nénikék házát alapították, a dúsgaz-
dag nagykereskedők nem különben, mint a kis szatócsok, sőt 
a napszámosok is siettek adományaikkal ; mindenki részt akart 
venni az alapításban : azóta kifogyhatlanul mindennemű jóté-
teményekben részesülnek. Az adományok összegyűjtésére a 
nénikék szamarat tartanak, mellyet összes szerszámával együtt 
ajándékban kaptak. A két kosár közt, mellyek a szamár hátáról 
oldalvást lecsüggnek , ,kérelem' fölirás van, mellyet minden-
ki örömest olvas, és mellynek látására siet, élelmi czilckeket, 
főzeléket, fehérneműt, és egyebet a kosarakba rakni ; némelly-
kor erkélyes ablakokból kendőket dobnak a nénike-, vagy a 
szamár vezetőjének lábaihoz. (Folyt, köv.) X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pesl , sept. 12-én. Az egyház ujabb intézményeinek 

sorában méltó helyet foglal el a l e g é n y - e g y l e t . A jövő 
nemzedéknek reménymagva vettetik itt el, melly gazdag gyü-
mölcsöket ígér. Az illy egyházi intézetek ujabb lendületet 
nyernek az évenkint visszatérő, szokásos egyleti ünnepek 
megülése által ; mellyek egy részről tanúságot tesznek a tett 
előhaladásról, mig más részről azokból a pártoló közönség uj 
kedvet és ösztönt, a tagok pedig örömet, melegebb részvétet 
és kitartást meritenek. A helybeli kath. legény-egylet tegnap 
ülte alapittatása-, s megnyitásának harmadik évíinnepét. Az e 
nap lefolyása alatt történtek eléggé tanúsították, hogy az egy-
let örvendetes sikerrel halad a kitűzött czél felé. Reggeli órák-
ban mindazok, kik munkájoktól szabadulhattak,— mert, fájda-
lom! számosan műhelyeikben vasárnap reggel dolgozni kény-
telenek (!) levén, nem jöhettek, — a therézvárosi templomban, 
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az alapszabályok értelmében sz. gyónásukat végezve, 9 óra 
tájban , a zászló elővitele mellett , hosszú sorban vonultak a 
mondott plebánia-templomba, ott az Oltári-szentségben ré-
szesülendők. Kiemelendőnek tar t juk, hogy az ó-budai kath. 
legény-egylet tagjai is zászlójok kai jelentek meg ez ünnepé-
lyen ; a világ előtt bebizonyítván , hogy az egylet szelleme, az 
egyetértés és testvéri szeretet, őket mindnyájokat mélyen át-
hatotta. Ki meri tagadni, hogy a kath. intézménynek illy nyil-
vánulása épitőleg hat a hívőkre is; kik látják , hogy az ipa-
rosok ez u j nemzedéke testületileg siet, eleget tenni vallási 
kötelességeinek ? A nagy-mise alatt a hívek lelki épülésére 
példás ajtatossággal járultak a legénytagok a legméltóságo-
sabb Oltári-szentséghez ; Azzal egyesülendők , kinek paran-
csai, és példája szerint élni, erős szándékuk. Adja a Minden-
ható malasztját, hogy erényeikben előhaladjanak ! — Az idén 
néhány legénytag saját mesterségebeli müveit felmutatván, az 
egylet egyik teremében kisded munka-kiállitás rendeztetett. 
Számos vendég, főleg az iparos osztályból, látogatta meg e 
kiállítást ; és mindenki meggyőződhetett, hogy a vallásos és 
erkölcsi tökéletesség után vágyó legények, legtöbbnyire jeles 
és szorgalmas munkások is , kik bármilly műhelynek díszére 
válnak. Sok a panasz, és vajmi gyakran, nem alapnélküli, 
hogy a kézműveseknél a megrendelt munkák elkészítésében 
napjainkban a lelkismeretesség hiányzik ; sokan csak szemre 
dolgoznak : a tartósság és jóság tekintetbe sem vétetik ; csak 
a kialkudt bért és árt kapják meg : mit törődnek sokan azzal, 
valljon nem csinálhatták volna-e a munkát jobban , szilárdab-
ban. Az egyletnek tagjai meg akarák mutatni, hogy ők szé-
pen is , jól is tudnak dolgozni.; s mint hiszszük, lelkismeretes 
dolognak tar tandják, olly munkákat készíteni, mellyeknél 
jobbakat, szilárdabbakat is készíthettek , és késziteniek kel-
lett is volna. Délutáni 4 óra tájban a szavalati ünnepély vette 
kezdetét. A csinosan fölékesített társalgó-teremben diszes kö-
zönség foglalt helyet. Az egylet élén álló igazgató áldozár, ma-
gyar é3 német megnyitó beszédében, az egylet jelen állásáról 
tett jelentést ; megemlékezvén a nagyérdemű jótevőkről, kik az 
év folytán az intézetet segélyezték. Különösen megemlítendő, 
hogy tek. R e s e t a János nyugalmazott egyetemi tanár ur 
100 p.frtnyi alapítványt tett le az elnök kezébe, mellynek ka-
matja évenkint az alapítási emlékünnep napján a legjámbo-
rabb és legszorgalmasabb egyleti tagnak ösztöndíjul kiszol-
gáltatandó ; hogy ez által a legények a vallás-erkölcsi tökéle-
tesbülé3re ösztönöztessenek. Az idén e jutalomban Hubinszky 
István czipész legény részesült ; egy pesti takarékpénztári 
könyvecskét kapván, a mondott alapítvány kamatjával, mely-
lyet a fönebb tisztelt alapító ur az idénre még 3 frttal nagyobbí-
tott. Isten bő áldása áradjon a nagylelkű alapitóra, ki a mes-
terlegények sorsát illyképen fölkarolta Az ez alkalomkor ki-
osztott névjegyzékből láthatni, hogy a lefolyt három év alatt 
összesei 1416 tag látogatta az egyletet ; néhány más hitfele-
kezetii legény mint vendég vévén részt az oktatásban. A két 
legénytagnak magyar és német üdvözlő beszéde a vendégekre 
kedvesen hatott. Ide igtatjuk a magyar szónoklatot, hogy ki-
tessék , milly szellemet törekszik az egylet a tagokban meg-
gyökereztetni. „Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Kath. legény-
egyletünk harmadik alapítási évünnepét üljük , melly kitűnő 
fényt nyer illy becses , és mélyen tisztelt vendégek szives 
megjelenése által. Nem tudom, örömre-e inkább, vagy hálára 

kell ez alkalommal fakadnom; midőn a legnehezebb körülmé-
nyek közt alapított egyletet állani, nemcsak , sőt , Istennek 
hála , növekedni és virágozni szemlélem. Öröm , mert mindin-
kább enyészik a lesújtó , megsemmisítő előítélet- : hogy a mes-
terlegény minden nemesebb előhaladásra képtelen ; hála pedig, 
mert alkalom nyujtatik a nemesbülésre ; — öröm , mert ké-
pezhetjük magunkat: — hála, mert már eddig is képeztük 
elménket, szivünket; — öröm, mert felküzdhetjük magunkat 
a mivelt osztály diszpolczára: hála, mert megszabadultunk a 
bilincsektől , mellyek minket a szolgai tudatlansághoz kötve 
tartottak ; — öröm , mert jobbak lehettünk : hála , mert job-
bakká lettünk ; öröm és hála együttlegesen , mert ez egylet 
hatályosan elősegit czéljaink elérésében. De ez öröm és hála 
vajmi hamar megsemmisülne, ha a mesterlegényeknek ba-
rátjai, kegyes jótevőink és pártfogóink megvonnák tőlünk sze-
retetöket, nem méltatnának többé pártolásra. A mivelődés 
munkája meg van kezdve : a szántóföld buján neveli a gazdag 
gyümölcsöt igérő kalászokat : jönnek az aratók — és a csűr , a 
közbirtok , édes hazánk megtelik jól érett búzával, jól kiképe-
zett honfiakkal : — és azután jöhet a szárazság, jöhet a sápa-
dozó irigység, — mi itt hazánk áldott bőségében annak jóllé-
tét és boldogságát előmozdítani fogjuk. Ez a magyar közép-
osztály föladata ; erre törekszünk mi e tiszteletre méltó egylet 
keblében. Arra kérem , mélyen tisztelt vendégek ! vigyék ma-
gukkal innen azon meggyőződést, hogy itt van méltó helye 
az örömnek és hálának ; — és ha tisztelt önök, örömet látnak 
szemeinkből sugározni : higyjék el, szintolly meleg és kiolt-
hatlan hála hevíti sziveinket. Mondám." Következtek még 
többféle szavalatok és két kisebb szindarabocska. kz időközö-
ket a jól betanított énekkar törekedett kedvesen kitölteni. 
Meggyőződvén ez egylet életrevalóságáról , szívből óhajtjuk, 
hogy az minélinkább fölvirágozzék ! 

I/.a (Marmaros megyében), sept. 5-én. A legközelebb 
lefolyt napokban két lélekemelő s hitélesztő ünnepélynek vol-
tunk tanúi. Az egyik mult augustushó 27-én ment véghez 
Munkácson; a másik pedig tegnap Huszton tartatott meg. 
Mindkettőnek kellő fénynyeli megüléséhez az idő is kedvező-
leg járult. Véleményünk szerint mindkettő méltó igényt tart 
a följegyeztetésre. A Munkácson végbement ünnepélyes cse-
lefkvény a napkeleti görög-katholika egyház életére vonatko-
zik : a Huszton kiszolgáltatott szentség iránti buzgó részvét 
pedig tanúságot tesz a nyugoti kath. egyház hitéletéről. Amott 
az ujon fölépített diszes templomnak , megyés püspök ő mél-
tósága , P o p o v i c s Bazil ur által történt szertartásos meg-
szentelése, itt pedig a bérmálás szentségének az illető szath-
mári megyés püspök mélt. H a a s Mihály ur által teljesített 
kiszolgáltatása lőn a vallásos kegyelem szülője, s előmozdí-
tója. Jóllehet igen helyén volna a fönérintett templom építé-
sének rövid történelmi rajzát előadni azon czélból, hogy vilá-
gosabban tűnjék ki az e tekintetben igénybe vett segédforrá-
sok használata, s a hivek által kifejtett vallásos buzgalom fo-
kozata: mindazonáltal nélkülözvén az erre megkívántató ada-
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tokát, kénytelenek vagyunk beérni azon kevés ismeretek-
kel, mellyek, ugy szólván, köztudomásúak, és átalános 
nyilvánossággal bírnak. Ugyanis tudva van, hogy a munkácsi 
püspökség a XIV. Kelemen pápa által 1771-ik évben kiadott 
okmány erejénél fogva, boldog emlékezetű Mária-Therézia 
császár és királyné helybenhagyása mellett fölszabadittatván 
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az egri püspököktoli függés alól , és önálló megyének jelen-
tetvén ki,első munkácsi megyés-püspök B a c s i n s z k y End-
re 1780 ik évben Munkácsról Unglivárra tette át a püspöki 
székhelyet. Ekkor a Munkácson maradt székes-egyház fordít-
tatott városközségi templommá ; az ottani püspöki lak pedig 
a kincstár birtokába j u to t t , mintegy kárpótlásul az eltörlött 
Jézus társasága által birt zárda- és templomépületekért, mely-
lyek Bacsinszky Endre unghvári püspöknek és utódainak püs-
pöki lakhelyül és székes-egyházul kegyel mesen adományoz -
tattak. Minthogy idő folytával Munkácson a hivek száma 
annyira megszaporodott, hogy az ott kijelölt parochialis temp-
lom szük volta miatt már nem fogadhatá be őket , ennél fogva 
ők elhatározák, a régi püspöki lakból , mellynek erős, és idő-
edzette kőfalai teljes épségökben fönállottak, tágasabb és ter-
jedelmesebb templomot épiteni föl. Sikerülvén e czélra a ren-
des folyamodványi uton megnyerni a inagas kincstártól az ér-
deklett épületet , 1829-ik évben Dóhovics Bazil lelkészök és 
esperesök közremunkálása mellett hozzáfogtak a tervbe vett 
munkához. Bizonyos időig a munka szerencsésen és kivánat-
szerüleg haladott : később azonban majdnem legyőzhetlen 
akadályokra talált az elkezdett ruü bevégezése. Már befejezet-
ten díszelgett a magasba emelkedő torony a hozzá tartozó épít-
ményi részszel , mellyel a régi püspöki lakot képező épület 
megtoldatott , midőn a közbejött földrengés, és talán az épí-
tészeti tervnek hiányossága miatt elkövetett építési hiba kö-
vetkeztében , a torony a templom épületétől tetemesen elvált, 
és a falakban nagyobbszerü repedések, és hasadékok tűntek 

elő. E nem várt esemény sokáig felfüggeszté az épités foly-
tatását. A hivek kifogyván pénzerejekből, és nem találván 
épitőmestert, ki vállalatuk sikere felől biztosithatná őket, már 
csüggedni kezdének üdvös czéljok elérése iránt. S ime a leg-
sürgősb szükség idején küldött az Isten egy hatalmas segéd-
keze t , melly egyszerre elhengerité az összetolult nehézségek 
roppant kövét, és rögtön lendületet és életet ada a már-már 
haldokló szent ügynek. Ez isteni nemtőként megjelenő segéd-
kezet a szorultaknak dicsőn uralkodó Fejedelmünk , fölséges 
császárunk és apostoli királyunk F e r e n c z J ó z s e f nyuj-
t á ; ki 1852-ik évi körutazása alkalmával, a hivek nevében 
hozzá intézett alázatos folyamodvány következtében az építé-
si müvet közelebbről szemügyre vétetni, s miután a műértők 
által czélszerünek találtatott a bevégezésre, 1857-ik évben ki-
adott legfensőbb rendeleténél fogva, az épitési költségek fe-
dezéseid 6000 p.frtot az országos pénztárból kifizettetni ke-
gyelmesen megparancsolni méltóztatott. Igy tör tént , hogy a 
bereg-ugocsa-megyei cs. k. főnök T a b ó d y Pál ur erélyes 
közremunkálása, és a helybeli lelkész és esperes D e s k o Já-
nos ur ernyedetlen buzgalma következtében, bevégeztetett a 
30 év előtt elkezdett mü , és fön kitett napon ünnepélyesen 
fölszenteltetett a Magasságbelinek dicsőítésére emelt, és kellő 
diszszel és csinnal fölszerelt épitmény. E fölszentelési tény 
ünnepélyességének emelésére több vármegyéből sereglett ösz-
sze a nagyszámú munkács-megyei papság és temérdek soka-
ságú nép. Reggel 8 órakor a harangok zúgása és a taraczkok 
dörgése közt egyházi díszruhában felöltözött papság kivonult 
a régi 3zékes-egyházból, és hosszú rendet képezve ment a 
hidhoz; elfogadandó a mélt. püspököt, ki a sz. Bazil rendű 
zárdából, hova az előttei napon Unghvárról érkezvén beszál-
lott, kocsin jött , a hid mellett fenyőgallyakból készített és fel-

ékesített kápolnáig. Itt a kocsiból kiszállván, és magára ölt-
vén a püspöki palástot, és süveget , valamint kezébe vévén a 
püspöki pálczát i s , a papság, katonaság és hivatalnoki kar 
diszes kísérete mellet t , a harangok meg nem szűnő zúgása 
közt , a mindenünnen özönlő népre áldást osztva, elérkezett 
az eddig használt parochialis templomba; hol a káptalan által 
lőn szokott egyházi szertartással fogadva. A rituálé szerint 
itt elvégzett imádságok és a teljes sz. mise-szolgálati püspöki 
öltöny fölvétele után, ő méltósága hozzáfogott az u j templom 
szertartásos fölszenteléséhez , melly tovább három óránál tar-
tott. Ainbár a rekkenő hőség, és az általa előidézett lankadt-
ság nem kevéssé nehezítette püspök Ő méltóságának főpász-
tori szolgálatát, mellyet a templom-fölszentelés, és az utána 
következett sz.-mise, a szokott körmenettel együtt igény-
be vett : mindazonáltal a fáradhatlan apostoli buzgalmu fő-
pap kitartó türelemmel végezé el az isteni-szolgálatnak min-
den részleteit. Sz.-mise közben az evangelium elolvasása után, 
a néphez, és az ünnepélyhez alkalmazott két egyházi be-
széd , az egyik tudnillik a templomban, másik pedig ki-
v ü l , a templom területén mondatott orosz nyelven. Ugyan-
ezen napon kellett volna lenni a magyar egyházi beszédnek 
is ; de minthogy erre az a nélkül is igen sokáig tartott aj-
tatosság miatt idő nem ju to t t , ennél fogva az elmondatott a 
következő vasárnap. Nem szükséges mondanom, mikép a 
jól szervezett énekkar napkeleti egyházunkban az ajtatos-
ságnak egyik fő emeltyűjét képezi ; s minthogy a növendék-
papság- és tanuló ifjúságból összeszerkesztett énekkar mind 
az ünnepély napján , mind pedig a rá következett vasárnapon 
kielégitőleg megfelelt az e tekintetbeni várakozásnak : nem ké-
telkedünk, mikép az ajtatoskodók serege teljes lelki élvezettel 
hallgatá az egyházi énekek kellemesen öszhangzó zenge-
dezését. (Vége köv.) 

R e n n e s b ő l , augustus 31-én irják a ,L' Univers'-nek, 
hogy e hó végnapjaiban Latour városa nagyszerű vallásos 
ünnepély tanuja volt. A ,szegények kis apáczái', közönsége-
sen ,kis nénéknek'-nek nevezett szüzek , főnöknőiket valának 
megválasztandók. Aug. 29-én Mária-Augustina ujolag megvá-
lasztatott fejedelem-asszonynak ; 30-án pedig az assistens apá-
czák lőnek szinte mind ujolag megválasztva. A fejedelem-asz-
szony választásánál a rennesi érsek elnökölt; ki előtte való 
napon estve érkezett meg , és ünnepélyes menetben vezette-
tett a kolostorba, a számos diadalkapuval ékesített hosszú 
fasoron végig. A 250 apácza , sz. énekeket zengve , megható 
áhitat jelei közt kisérte be a főpásztort a roppant épületbe, 
ama szép rendet és épületes komolyságot tanusitva, melly áta-
lában a kath. szertartásokat olly kitünőleg jellemzi ; s a zsol-
tárokat hangoztató sz. menet a fasorok csavarodásait követve, 
meglepő látványul szolgált a megindult szemlélőnek : főleg 
midőn a novitiatust is magába záró kolostor láthatóvá lett ; 
mikor az előzmények által máris kellőleg előkészített kedély-
hangulat , a lélek minden ereit hatalmasan megragadó, leg-
mélyebb elérzékenyülésbe olvadt. Ez épületek összegében, 
mellyek roppantsága az azokban ápolt család nagy számához 
van mérve (tagjai máris ezeret haladván), melly napról-nap-
ra minden arányt mellőzve szaporodik , már magában is olly 
valami megható rej l ik, hogy annak szemlélete akaratlanul 
ég felé ragadja az embert. Az épitészet modora, a tágas ud-
varok , az egyszerűséggel párosult méltósága ezen menhely-
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nek, mellyet az isteni gondviselés a maga alázatos szolgáló-
nőinek nyitott, maga a gránitkő szigorú szine is, a nagyság, 
szilárdság, öszhangzat, és fönség ama kinyomatát viseli ma-
gán , mellyet csak a keresztény művészet tud teremteni, a ko-
lostori élet szelleme által emelve. A középső kapun át az 
épület beljébe vonuló menet, balra fordulván, a földszinti 
roppant folyosón végig az ideiglenes kápolnába ment : hol a 
szokott imák után, az érsek a szerzetes-nőkhez alkalmi beszé-
det tartott ; szólván nekik az alázatosságról, s emiékezetökbe 
hozván a saint-servani pinczét, a rendnek szegény bölcsőjét, 
származatának alacsony voltát, és a kezdet akadályait, mellye-
ket Istennek tetszett elhárítani, s áldását adni a sz. vállalat-
ra. A főpásztor nem rettegett kimondani, mikép eleinte ő ma-
ga is egyike volt ez akadályoknak : mellyet azonban nem ké-
sett csakhamar a leghőbb tisztelettel fölcserélve, az intéze-
tet pártolni, és szeretőleg ápolni. A csekély kezdet, mon-
dá , a parányi mustármag, néhány év alatt csudálatos ki-
terjedésű fává lett; mellynek gallyai a világ minden ré-
szeiből összesereglett égi madaraknak szolgálnak menedékül. 
Más nap, az érsek által mondott sz.-mise után, ismét főpász-
tori oktatás következett az engedelmesség erényéről, mint 
az alázatosság gyümölcse- és zálogáról. A fejedelem-asszony 
megválasztása után pedig a főpásztor az apáczák által kisér-
ve , az egész lakot szemlélet alá vette : oldala mellett Lepail-
leur atya, e nagyszerű mű létrehozója, s Mária-Augustina 
anya lépdelvén: délután pedig a szerzetes-nőknek több rendkí-
vüli tehetséget tanúsító énekkara, elragadó hangokban fejezé ki 
az egész vallásos testület áhitatos örömét, és háláját. „Le-
pailleur atyának ezen, ugy szólván, tegnapi és szemünk lát-
tára emelt müve", igy fejezi be tudósitását az iró, „napjaink-
ban talán leghatalmasabb bizonyságául nézhető a keresztény 
szellem termékenységének. Utóbbi május óta ötven postulans 
jelentkezett. A társulat ezer apáczát számlál ; és ötven háza 
van: mellyekben ö t e z e r elaggott egyént ápol. A jó atya 
még mindig a régi alázatos és szegény saint-servani segédpap, 
a jó anya pedig egy szegény kőmives alázatos és kis leánya." 

K ö n y v l i i r d e t é s c k . 
Megjelent, és kapható Pesten a Szent-István-Társulat 

ügynöki hivatalában (Lipót-utcza, 8 sz. alatt) , és H a r 11 e-
b e n K. A. társulati könyvárusnál : 

, M a g y a r s z e n t e k l e g e n d á i a carthausi névte-
lentől. Az eredeti codexből, bevezetéssel s nyelvjegyzetekkel 
T o l d y Ferencz által. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest, 
1859.' 12 r. XVI és 165 1. Ára, fűzve: 50 kr. a. é. 

A társulati tagok e nem csupán vallás-erkölcsi, de nyelv-
ismereti szempontból is igen érdekes müvet ez évi illetményök 
fejében kapják. 

Ugyanott megjelentek : 
, H i s t ó r i a R e v e l a t i o n i s B i b l i c a e , quamcon-

cinnavit Joannes Nep. P o l I á k , almae Dioeceíis Quinque-
Ecclesiensis Presbyter. T o m u s I. História Revelationis Bi-
blicae in A n t i q u o Foedere. Sumtibus Societatis S. Ste-
phani. Pestini, 1859.' N. 8-r. VI és 365. 1. Ára, fűzve: 1 fr t 
50 kr. a. é. — T o mu s II. História Revelationis Biblicae in 

N o v o Faedere, etc. Pestini, 1859. 'Ára, fűzve: 1 frt a. é. 
Mindkét köteté együtt : 2 frt 50 kr a. é. 

Az egész munka kikerülvén a sajtó alól, sietünk a t. 
papnevelő-intézetek ft. elöljáróit jelen , sok helyütt már hasz-
nálatban is levő iskolai kézi-könyv megjelente felől tudósítani, 
hogy becses megrendeléseiket mielőbb megtehessék. 

,A keresztény kath. anyaszentegyház h i t - és e r k ö l c s -
s z a b á l y a i n a k rövid kivonata elmélkedésekbe és fohá-
szokba foglalva. S t r a u c h Benedek után német eredetiből 
magyarítva. Második bővített kiadás. Kiadja a Szent-István-
Társulat. Egerben, 1859.' (Egy aczélmetszetü képpel.) K. 
8-r. 201 1. Ára, kemény kötésben : 60 kr. a. é. 

Megjelent Egerben, és a szerzőknél kapható : 
, C a n t i c a S a c r a , concentus et preces liturgicaepro 

praecipuis anni festivitatibus, nec non funeribus ac exequiis, 
item moduli ad S. Missae sacrificium, iuxta ritum S. Romanae 
Ecclesiae, in usum Cleri saecularis et reguláris , Seminario-
rum, Directorum chori, Cantorum ruralium ac Praeparandia-
rum a 4 vocibus, et cantu chorali Romano, redegit et edidit 
Franc. Z s a s s k o v s z k y , et Andr. Z s a s s k o v s z k y etc. 
(Proprietas Auctorum.) Agriae.' K. 8-r. 216. 1. Ára, fiizve 1 
frt 20 kr. p. p. , vagy 1 frt 40 kr. a. é. 

Ámbátor jelen munka az ismert ,M a n u a 1 e M u s i c o -
L 11 u r g i c u m'-nak némi részben pótlékául vehető : de azért 
magában véve is egy önálló egészet képez. A mit főleg e he-
lyen említésre méltónak tartunk, az, hogy kiváló gond fordít-
tatott a papnöveldékre ; hol, ha eddig némelly seminariumok 
sacellumaiban a latin énekek szövegei is csak gyéren találtat-
tak , itt azok 4 férfi-hangra vannak letéve ; azon fölül a sz.-
mise, vecsernye (vesperák) , és egyéb isteni-tisztelet sokféle 
dallamai, mellyekre az ifjú papnak, midőn a növeldéből kilép, 
betanítva kell lennie, itt mind benfoglaltatnak. A minden nö-
vendék-papra nézve nélkülözhetlen könyvecske a hozzácsatolt 
,F u n e b r a 1 e' által őt , midőn a lelkipásztori életbe kilép, 
hasznát vehető társul kisérendi.—Különben e munka 2-ik ré-
sze, vagyis a F u n e b r a l e , a lelkipásztorkodó papságot, 
valamint a kántorokat is illeti ; a mennyiben ezek benne a kü-
lönféle alkalomra való , részint ismert egyházi költőktől ujo-
nan készített, részint szokásban levő régibb halotti-énekeket 
feltalálandják. Mindezen énekek régi s uj, 3 és 4 férfi-hangra 
tett dallamokkal ellátvák. Ára a csinosan kiállított, és 14 ívre 
menő könyvnek, daczára a gazdag tartalomnak , és azon kö-
rülménynek , hogy a kotta-kiállitás egyéb könyvek fölött ren-
desen nagyobb költséggel j á r , és drágább szokott lenni, fűz-
ve csak 1 frt 40 kr. uj pénzben. Megszerezhető Egerben a 
szerzőknél, a t. cz. egyházmegyei hivataloknál, és minden 
könyvárus által. 

Szinte megjelent a sokaktól óhajtva vár t , és számtala-
noknak épületes olvasmányul szolgálandó jeles munka : 

, V i t a P e t r i K l o b u s i c z k y de eadem, metropoli-
tanarum Colocensis et Bacsiensis Ecclesiarum canonice unita-
rum Archi-Episcopi etc. Quam conscripsit Thomas B e d c s u-
1 a , Abbas S. Catharinae de Sharen-Grád , metrop. Colocen-
sis Ecclesiae Cantor-Canonicus. Colocae, 1859.' N. 8-r. VI 
és 379 1. Ára : 1 frt 30 kr. pp. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. —Felelős szerkesztő: S o m o g y i K á r o l y . 

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

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

T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egyház-
zal. VII. VIII. — A szegények apáczái Parisban. (Folyt.) — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- és Austriából. 
— Irodalom. 

Anglia újbóli egyesü lése a kath. egyházzal . 
VII. 

A löweni tanuló figyelmeztetése, mint látni fog-
juk , nem maradt eredménytelenül ; III. Gyula pápa-
sága alatt, bizonyára Pólus befolyásával, a legna-
gyobb részben keresztülvitetett. 

Azonban annyi igaz, hogy az idézett helyen a 
bibornok önmagáról igen is tulszerényen nyilatko-
zik. E szerencsétlen időszakban a kegyetlen VIII. 
Henrik alatt, valóban szent, jámbor közbenjárót 
nyert a bibornokban a kath. Anglia : ki nem csak 
maga szakadatlanul imádkozott népe üdveért; hanem 
másokat is, a hol csak lehetett, hasonló tettre buz-
ditott. Midőn 1537-ben követi útjára indulva, a pá-
pától elbúcsúzott, semmit sem kért, csak hogy ő 
szentsége érette imádkozzék. A világ fiai, mint mon-
da, hagyj nevessenek fölötte. ,Valóban , mi is lehet-
ne együgyübb, mint az egyház fejétől, épen ugy, 
mint valamelly jelentéktelen szerzetestől, nem kér-
ni semmit, csak hogy imáiban felőlünk is megem-
lékezzék !' 

„Illy ellenvetés azonban csak ollyanoktól szár-
mazhatik, kik nem ismerik az imádság erejét. Azért 
te édes Contarinim ! e kérelmemet gyakorta emlitsd 
fel a pápa előtt ; s ha észreveszed, hogy, mint egykor 
Mózsessel történt, megnehezülnek ollykor a főpap 
kezei, s elfáradnak : akkor te, mint egy második 
Áron, állj mellette, s imádságaid által támogasd 
azokat." (II. 25.) S mindjárt első napi utja után, Bo-
lognából irta, hogy e szigorú télszakon az ut vé-
szeitől őt semmi sem rettenti vissza; miután tudja, 
hogy nehéz vállalatában sokak imája által támogat-
tatik. Midőn pedig a ker. fejedelmeknél volt követ-
sége , egy VIII. Henrik ellen intézendő szövetség ér-
dekében, sikertelen volt (mert hiszen az önző, s csu-
szó-mászó diplomatia akkor alkalmasint sokkal kor-
látlanabbul uralgott, mint most), ekkép nyilatkozott 

több évek tapasztalataiból tudom, hogy minden, az 
emberek által tárgyaltatni szokott dolgok közt, sem-
mi annyi nehézséggel nem érhető el, mint az, melly 
Istent illeti; pedig mindenki tudja, hogy épen ez az, 
mit naponkint kérünk, midőn imádkozunk : ,Legyen 
meg szent akaratod.' És aki megnyeré Istentől, hogy 
sziklakemény szivétől megszabaduljon, ama szivtől, 
melly az isteni akaratnak folyvást ellenszegül, az 
tudja, hogy hasztalan akarja szóval, legyenek azok 
bár a Iegfontosbak, megindítani felebarátját, hanem 
ha előbb azt kéri Istentől, hogy a kemény sziveket 
olly módon lágyítsa meg, miszerint azokba a szavak 
behassanak. Azért ft. ur(Gontarinit érti)! mindenek-
előtt imádkozzunk mindnyájan, kiknek érdekében 
áll, hogy megszabaduljunk, s az egyház sebeiből 
felüdüljön. Minden más, mint a vallás tanítja, hiú-
ság; és én most tapasztalom, hogy a legnagyobb 
hiúság." (II. 149.) 

Ezalatt, a.kegyetlen zsarnok, Pólus testvérét, 
anyját, és unokáját meggyilkoltatá. Megtört bána-
tos lelke , magány után vágyódott : hogy bánatától 
szabaduljon. Jól ismert barátjához Contarini bibor-
nokhoz fordult, hogy ez eszközöljön részére a pá-
pától engedélyt, miszerint jelenleg Romába menni 
ne köteleztessék, miután lelki állapotában a nagy 
világváros zaja, rá nézve elviselhetetlen. „Illetlenül 
járnék el, irja, ha ez engedélyt nem kérném ; s ha 
véreim nagyszerű esetöknél, s az egész haza szenve-
dései mellett, e nyugalmat és engedélyt egész éle-
temre kérném is, hogy magamat egészen a könyek-, 
és imádságnak szenteljem, akkor tenném talán azt, 
mi helyezetemhez leginkább illő." (II. 185.) 

Anglia tehát a bibornokban ernyedetlen, jám-
bor imádkozóra talált, s általa mindig többeket nyert, 
kik a szeretet eme kötelmének teljesítésére vele 
egyesültek. Számos egyházi társulatok keletkeztek, 
mellyeknek zajtalan , de messze terjedő, s lankadat-
lan tevékenységéről, az Anglia megtéréseért éghez in-
tézett imádkozásban (mi mindenesetre az ama korbeli 
egyházi benső élet egyik mutatványa,) bizonyságot 
tesz Pólus bibornoknak Pascera marquisnőhez, és 
:zárdaszüzeihez irt levele. (Epp. Poli, III. ep. XLVI.) 
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E nemes nő, Urbino herczeg özvegye, átalában 
Olaszhon legszebb, legszellemdusabb hölgyének tar-
tatott. A legnevezetesebb tudósok és művészek leg-
gyakoribb összeköttetésben állottak vele. Michel An-
gelo legjobb barátja volt. De a mi leginkább kitün-
teté, az ama benső hitbeli meggyőződés vala, melly 
őt félje halála után, a világtól mindinkább vissza-
voná. Orvietoba ment, s ott egy nő-zárdába vonult, 
hol haláláig lakott, A vele volt zárda-szüzeket az áhi-
tat, jámborság, és buzgalom szent érzeményeire buz-
ditá; de azért nemeslelkü barátival, kik közt, Gi-
bert püspök, Contarini, s más bibornokok mellett 
Pólus is kitűnő helyet foglalt, viszonyát meg nem 
szakitá, Miután anyjának vértanúi halálát meghal-
lotta , sietett részvevő soraiban vigasztalni őt, s ma-
ga , és a társtestvérek nevében a szakadatlan ima-
egyesületről biztositá. Pólus e levélre illykép vála-
szolt: „Ha az eszközöket nyomozzuk, mellyeket 
Krisztusnak e nagy müve (Anglia megtérése) igé-
nyel, találunk bizonyára egyet, melly fölülmúl min-
den másokat, mellyeket csak valaha megkisérténk. 
Azon eszköz ez, mellyről nagyságod is utóbbi leve-
lében emlékezik : az imádság eszköze. Ez által az 
egyház, és annak szolgái mindenkor többre mentek, 
mint bármelly más által, mellyhez munka és töp-
renkedés kivántatik. Ez által győzte le az egyház 
a veszélyeket ; ez által maradt fön. Azért mit nagy-
ságod nekem ir , hogy maga, és szüzei imádságaik-
ban engem szakadatlanul Istennek ajánlanak, bizo-
nyára vágyaim legszentebbike volt, és örömmel tölti 
el lelkemet. Semmi sem örvendeztethetett meg in-
kább, semmi üdvömet illetőleg nagyobb biztosságot 
nem szerzett. Igen, ha ennyi veszélyek és leskelő-
dések után, mellyeket ama kegyetlen Pharao szá-
momra készit, életem ellen törvén , még lehet remé-
nyem , hogy azoktól szabadulhatok : bizonyára ama 
szent seregek irántami vonzalmában, kiket Isten ne-
kem több helyen adott, s kik érettem imádkoznak, 
és fölöttem őrködnek, helyezem e reményemet, hogy 
imáik által Istennek ellenségeitől megmenekülök. So-
ha sem tudok benső megindulás nélkül rájok emlé-
kezni : s valahányszor hallom, hogy felvállalt hiva-
talukban állhatatosak, mi gyakorta vett levelekből 
jő tudomásomra, ez rám nézve mindannyiszor a leg-
kellemesebb , és legkívánatosabb. Azért nem marad 
fön számomra egyéb, mint hogy nagyságodat kér-
jem , miszerint szüzeivel az imádság e szent őrállo-
másán állhatatosan megmaradjon." (III. 79.) 

A különböző kolostorokban, Anglia megtérése-
ért annyi buzgalommal imádkozó egyesületek felőli 

szép bizonyítványhoz, még egyet csatolunk; melly 
habár saját ügyében mondatott is, mégis Játszik, 
hogylelke meggyőződéséből mondatott, és mint ily-
lyen, csalhatlan igazságot lehel. Pólus tudnillik Coch-
laeushoz, a hires német hitvitatkozóhoz igy ir : „Ol-
vastam Sadolet bibornokhoz irt leveleidet, mellyek 
telvék az egyház fölötti gyász-, és fájdalommal ; ki-
váltkép fejedelmetek (a szász herczeg György) ha-
lála fölött ; melly miatt félnünk lehet, hogy ama tá-
jakon nem sokára a kath. hit halála is bekövetkez-
hetik. Felsohajték, midőn ezeket olvasám. De mit 
tegyünk? Az egyház eme szenvedései közt csak ak-
kor találok vigaszt, ha visszaemlékezem, hogy ki 
volt az, a ki magáról mondja : miszerint i m á d k o -
z o t t , nehogy sz. Péter, hitében ingadozzék. Miután 
ő az, ki nagyszerű méltóságához képest mindig meg-
hallgattatott, ki hiában soha sem könyörgött : valóban 
ez eszme vigasztal leginkább ; s ha Iélekismeretem 
nem vádol, hogy talán botrányra okot szolgáltat-
tam , vagy valamelly botrány elhárításában hanyag 
valék, akkor még inkább megerősödve, megvigasz-
talódva érzem magamat lelkemben. Leginkább fel-
vidulok pedig akkor, ha az imádság fegyvereihez 
nyúlok ; mert hiszen ezek azon fegyverek, mellyek-
kel az egyház ellenein és megtámadóin, mindenkor 
győzedelmeskedett, és fog ezután is győzedelmes-
kedni." (III. 3.) Senki, ki e korszak levélgyüjtemé-
nyét csak legtávolabbról is ismeri, nem fog illyetén 
nyilatkozatokat mindennapiaknak tartani : miután e 
gyűjtemények legjobbjaiban is bizonyos negélyes 
hang uralg, melly az „imádság" kifejezésére az iro-
dalmi világban alig talál alkalmas, vagy épen ha-
sonértelmü szót. Mi itt mivelt, kiképzett emberek le-
velezéseiről szólunk, kik között Pólus bizonyára ki-
tűnő helyet foglal. Levelei is legnagyobb részben 
illyetén lelkületű emberekhez Írattak : s épen azért 
mi azokban, az újra fölébredt imádkozási buzga-
lom annál fényesebb, annál döntőbb bizonyítvá-
nyát látjuk. 

Azt hiszszük, e jámbor, és az ajtatos imákba 
ajánlott élet jellemzését jobban nem végezhetjük 
be, mint ha elbeszéljük ama hősies tettet, mellyel 
Pólus emez életviszonyát olly dicsőségesen megko-
ronázta. Egy napon, miután számos levelet vett, fel-
hívta titkárát, és kedvelt barátját, Recatellot, hogy 
azokra válaszoljon. De minthogy ezek közt egy cso-
mag angol nyelven irt levél is találtaték, Recatello 
visszaadá ezt, ama nyilatkozattal, hogy miután az 
angol nyelvet nem birja, azokra nem válaszolhat. 

-Oh bár olvashatnád, viszonzá Pólus, minthogy olly 
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örvendetes tudósítást tartalmaznak. A kíváncsiság 
fölgerjedt Recatelloban, és kérte a bibornokot, hogy 
vele is közlcné; mire ez igy felelt: ,Mindig nagy 
szerencsémnek tartottam, hogy Isten kegyelméből 
olly nőnek valék gyermeke, ki származása, s eré-
nyei által mások fölött tündöklött. Hálásan köszön-
tem meg Istennek e 'kegyelmét. De az isteni kegye-
lemnek most még nagyobb köszönettel tartozom, 
miután hallom, hogy anyám vértanúi koronával di-
csőíttetett meg. Minthogy a kath. hithez mindig hü 
volt, és állhatatosságában rábírható nem vala, mi-
szerint azt elhagyja, Henrik parancsából a hetven 
éves nőnek feje vétetett. Ez jutalma azon fáradságnak, 
mellyet leánya nevelésében kifejtett.' Midőn e sza-
vakra, ugy mond Recatello, legnagyobb zavart mu-
tattam, maga a bibornok vigasztalt : ,Legyünk nyu-
godtak, ugy mond ; ő is a többi védszentek- és szó-
szólókhoz ment, kik a mennyben vannak.' Erre szo-
kott imahelyére, a kápolnába ment, hol egy darabig 
időzött ; s midőn visszatért, arcza előbbi vidámságot 
és nyugalmat mutatott. Az állhatatosság és áldozat-
készség illy nagyszerű bizonyítványai, valóban meg-
indithaták az ég irgalmát. 

Végre, midőn VI. Eduárd halálával uj remény 
csillámlott, a Löwenben tanuló angol hithallgatónak 
olly régtől s hőn ápolt óhaja, III. Gyula pápa által 
teljesedésbe ment: III. Gyula az egész egyházranéz-
ve Anglia megtéréseért nyilvános böjtöket és imád-
ságokat rendelt, s minden jámbor ker. hívőknek ez 
alkalommal teljes buesut engedett '). 

VIII. 

De mi szükség volt, fogják sokan kérdezni, 
annyi egykorú férfiak irataiból vett, olly nagyhan-
gú idézésekből azt akarni megmutatni, hogy Anglia 
megtérése, a jámborok imádsága, és kin-áldozatai-
nak eredménye vala : miután e megtérés olly rövid, 
átmeneti, s alig feltűnő volt? Alább bővebben fo-
gunk ez ellenvetésre felelni. Egyelőre legyen meg-

3) A Pacco bibornokhoz intézett breve Raynaldnál ad ann. 
1553. Nr. 34.: Cum nos nuper ex certis tunc expressis rationa-
libus causis , omnes, et singulos utriusque sexus fldeles , per 
universum orbem terrarum existentes monuerimus in Domino, 
ut postquara dictae litterae ad eorum notitiam pervenissent, 
ad Dominum nostrum Jesum Christum, humili corde conversi, 
conscientiam suam studerent diligenti examine discutere, et 
ad purissimaro peccatorum suorum confessionem pervenire, ac 
quarta et sexta feria, nec non die Sabbati ieiunarent, ac die 
Dominica, sacratissimum corpus Christi reverenter et devote 
susciperent, Deum enixe precantes, ut reductioni Angliae 
optatum successum tribuere dignaretur, etc. 

engedve, hogy igazolásunk legfőbb pontját idéz-
hessük. Az abban áll, hogy meggyőződésünk sze-
rint, a kath. Mária uralma, a még Angliában meg-
maradt kath. elemekre nézve, a nyugalom, és meg-
szilárdulás korszaka volt. Ugy tekintjük mi azt, mint 
felsőbb kegyelembeli időszakot, a jövőben rejlett még 
nagyobb veszélyekhezi előkészületre ; mint felüdü-
lést: mellyre szükség volt, hogy a csüggedés-, és 
kétségbeeséstől a szegény szenvedők megovassanak. 
A nyomasztó vaskapocsként szorító tehernek, melly 
a jobbakra nehezült, eme, jóllehet csak pillanatnyi 
eltávolítása nélkül, a benszülött katholikusok való-
színűleg olly kevés számmal lennének napjainkban, 
mint Dániában , Norvég-, és Svetiában. 

Azonban nem csak a sulyosbuló nyomás eltá-
volítása volt az, mi a kath. elemeket újból megszi-
lárditá. A Pólus bibornok által tartott kibékülés kül-
ső szertartásai is, a kath. keblekre nézve, olly sok 
szivemelőt tartalmazának, hogy a később ,szüz Er-
zse' alatt dühöngő üldözésekben, sokan a zaklatot-
tak közül csendes elvonultságukban, ez örvendetes 
vigasztaló események által megszilárdultak, föllel-
kesültek. Hiszen ránk nézve is, kik annyi évszáza-
dok után olvastuk az első czikkben festett esemé-
nyeket , annyi sok vonzó, annyi lelkesítő van ! Mi 
hiszszük, hogy azok átolvasásánál némellyek tisz-
telt olvasóink közül érezték lelkökben amaz óhajtást: 
,Oh, bár még éltemben én is tanuja lehetnék illy sze-
rencsés megtérésnek' ; megtérésnek , melly után, a 
mostani helyezetet tekintve, bizton hiszszük, hogy 
az üldözés olly rögtön nem következnék! És e vágy, 
ez óhajtás a hivő keblében mulhatlanul az imádság 
szent hevét fogja fölébreszteni ; azon imádságét, melly 
a szentek szigetének megtéréseért száll az egek szent 
Urához. És ezt fölébreszteni, czélja e soroknak is. 

A kath. Mária kormánya alatti restauratio, min-
den előítéletek által tökéletesen el nem foglalt an-
golt meggyőzhetett egyházunk magasztos erejéről. 
Mert nem korhadt, pusztán kül megújítás volt az, 
mellyet a pápai követ az ujonan kinevezett, vagy 
megerősitett püspökökkel végzett; hanem valódi, ben-
ső megujulása, fölí'risülése a kath. egyházi életnek. 
E végből minden főpásztor beutazta megyéjét, hogy 
a körülmények-, és sürgető szükségekről saját sze-
meivel győződjék meg ; egyszersmind hogy a híve-
ket a bérmálás szentségében is részesítsék; melly 
szent tény hat éven át , VI. Eduárd kormánya alatt, 
elhanyagoltatott. Pedig Angliában a nép, régi nem-
zeti hagyomány alapján, rendkívüli erőt, s értéket 
tulajdonított a bérmálás szentségének: elannyira, 



hogy a ki hét éves kora előtt abban még nem része-
sült, becstelennek tekintetett. Ehhez hasonló nemzeti 
szokás volt, hogy minden családatya gyermekeit 
bérmálás végett azon püspöknek jelenté be,ki születése 
után első lakhelyéhez hét mérföldnyi közelségben 
volt. Azért a püspökök most is kölcsönösen felhatal-
mazák egymást, hogy a bérmálás szentségét minde-
nütt , megyéjeken kivül is kiszolgáltathassák. A nép 
olly iszonyú mennyiségben csoportosult össze, hogy 
a bérmáló püspökök a szorongásban alig mozoghat-
tak. Legnagyobbszerü összejövetel volt, midőn a chi-
chesteri püspök bérmált. Templom, czinterem, min-
den szent helyek sem voltak képesek, hogy a rop-
pant tömeget befogadják. Kénytelen volt a néppel 
egy távol lévő sikságra kivonulni, hogy Isten sza-
bad ege alatt végezze a szent cselekményt. De a nép 
olly annyira tolakodott körülötte, hogy agyonnyo-
mással fenyegette ; mignem a polgári hatóság ren-
det eszközölt, hogy a szent foglalkozását szabadon 
végezhesse. 

Azonban hogy egyesülten annál több sikerrel 
működhessenek, zsinatokat, és tartományi tanács-
kozmányokat lehető legszorgalmasabban tartának a 
püspökök : főleg azon czélból, hogy az utolsó idők-
ben olly igen megzilált egyházi fegyelmet helyreál-
líthassák. IV. Pál pápa e fölötti kiváló örömét nyil-
vánitá a püspöki karnak. „Bizonyára, igy ír a sz. 
atya 1 ) , igen eszélyes rendelmény az egyházban, 
hogy a püspökök tartományukban összejönnek, hogy 
azt, mi az emberek vétke, vagy az idők mostoha-
sága által az egyházi fegyelemben megrontatott, is-
mét helyreállítsák. Ha illyetén gyülekezetek ott is, 
hol sem eretnekség, sem szakadás nem uralg, min-
dig sok, és üdvös gyümölcsöket hoztak: mennyivel 
többet használandnak ott , hol az Ur szántóföldjén 
annyi tövis, és kóró burjánozott fel? Azért", ezek a 
breve zárszavai, „legnagyobb örömünkre szolgált, 
midőn meghallottuk, hogy ti, tisztelendő testvérek! 
ez ügy miatt egybegyülekeztetek : mi e műben sze-
retett fiunk Pólus Reginaid bibornoknak, ki oldal-
követünk tisztét viseli, szorgalmát ismertük fel ; lát-
tuk abban Krisztusban legkedvesebb fiunk, a király, 
és legkedvesebb leányunk, a királyné jámborságát; 
mi abban a ti buzgalmatokat is szemléltük. Azért 
hálát adunk a mindenható Istennek , ki azoknak , és 
nektek ez értelmet adta. Mert a szakadás megszűn-
tével , és minden eretnekség kiirtása után, semmi 
sem látszott már ez országra nézve hiányzani, mint 

az egyházi fegyelemnek, melly a hit legszilárdabb 
köteléke, helyreállítása." 

A hitszónoklati hivatal legkevésbbé sem hanya-
goltatott el. Sőt némellyeknek, s köztük a bibornok-
követ Pólusnak is ugy tünt fel, mintha helylyel-
közzel a jóból e részben kelletinél többet is tenné-
nek, és Isten igéjének hirdetésével a népet túlterhel-
nék. ,,E városnak, igy ir Carranza toledoi érsekhez, 
sokkal több szüksége van az üdv eszközeire, mint 
másoknak ; és sokan azt hiszik, hogy ez az Isten igé-
jének gyakortábbi hirdetésében áll. Én azonban, ki 
tapasztalásból naponkint jobban ismerem föl e ve-
szélyes betegségben sinylődő test (tudnillik a lon-
doni polgárság) helyezetét, épen azt találom, hogy 
hol az Isten-ige hirdetésének tultelje van, az embe-
rek legkevesebb előmenetelt tesznek, a mennyiben 
azzal visszaélnek. Ez, mint látjuk, sehol inkább nem 
történik, mint Londonban. Azonban épen nem aka-
rom tagadni, hogy az Isten igéjének hirdetése áta-
lán szükséges. De ha előbb, vagy legalább ugyan-
azon időben, az egyházi fegyelem ismét helyre nem 
állíttatik, bizton mondhatom, hogy az ige sokkal 
többet árt , mint használ: miután a testi emberek, 
füleiknek hiu gyönyörködtetésére használják azt, a 
helyett, hogy azt leikök üdvére fordítanák. Az tör-
ténik i t t , mit az Ur az ó-testamentomban , mint tu-
dod, Ezechiel prófétánál népében megró: ,Sedent 
coram te populus meus, et audiunt sermones tuos, 
et non faciunt eos ; qui in canticum oris sui vertunt 
illos, et avaritiam sequitur cor eorum, et est eis 
quasi carmen musicum, quod suavi, dulcique tono 
canitur.' Hogy ez megtörténik, folytatja panaszát a 
követ, kiválólag onnan tűnik ki , mert ez emberek, 
mihelyt a szent beszédnek vége van, azonnal el-
hagyják a templomot, a nélkül, hogy egyéb temp-
lomi isteni-tiszteletet bevárnának, ha csak a polgári, 
s illemtörvények őket az elmenéstől nem tartóztat-
ják. Azért azt hiszem, sokkal hasznosabb lenne, előbb 
a fegyelmet visszaállítani. London jó püspöke nem 
hagyá London polgárait sz. beszédekben hiányt szen-
vedni. Gyakran, és sok helyütt prédikálnak: de 
mégis leginkább látogatottak azon beszédek, mely-
lyek sz. Pál templománál a kereszt mellett (valószí-
nűleg valamelly nyilvános helyen), vasárnaponkint 
a nép roppant csoportosulása mellett tartatnak; és 
én magam is a joghatóságom alatt levő londoni temp-
lomokban (számra tizenhárom) alkalmas és tudós 
férfiak által tartatok beszédeket" *). Eddig a követ 

0 Lásd Raynaid , ad ann. 1555. Nr. 33. ' ) Epp. Poli. Tom. V. c. 32. 
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szavai. Senki sem fog csudálkozni, ha a szakadás és 
eretnekség illy hosszú korszakában (VIII. Henrik, 
és VI. Eduard alatt), illyszerü körülmények fejlőd-
tek ki. Hiszen öntapasztalásunkból tudjuk, a felfor-
gatás-, és a forradalomnak csak egyetlen éve is, egy-
házaink egynémellyikének belső életében milly vál-
tozásokat idézett elő. Nem kell messze mennünk : ott 
van az 1848-iki időszak Az elszakadás iszonyú 
korában még ehhez járult az is, hogy a ravasz, kép-
mutató Cranmer által képviselt, s VIII. Henrik által 
t i tkon, VI. Eduard alatt nyiltan pártfogolt eretnek-
ség talált alkalmat, hogy az elámított nép közé el-
hinthesse a gyilkos magot ; mit leginkább könyvek, 
és röpiratok által eszközölt. Épen azért más eszes 
emberekkel egyetemben azt hivé Pólus is, hogy ez 
okozott kór-, és veszélynek leginkább könyvek által 
lehet ismét gátot vetni. Azért a püspöki gyülekezet 
által két jámbor, és tudós ember választatott k i , ne-
vezetesen Watson lincolni püspök, és Berrxal, Má-
ria királynő titkára ; megbízatván, hogy különösen 
a kor tévelyei által megtámadt hit- és erkölcstani 
pontok fölött angol nyelven homiliákat Írjanak; mely-
lyek majd a nép közt fognának kiosztatni, s ter-
jesztetni. 

Hogy végre a kellemetlenség- és visszaélések-
nek, mellyek nép, és papság közt elharapództak, 
erélyesen ellenszegüljenek, Pólus, ki ezalatt Cran-
mer helyére canterburyi érseknek neveztetett, 1555-
dik évi november havában az egyetemes angol püs-
pöki kar t , és a canterburyi s yorki tartomány káp-
talanait, nagy egyházi zsinatra Londonba hivta ösz-
sze; melly követi zsinatnak (Synodus legatina) ne-
veztetett : mennyiben a pápai követ előlülése alatt 
tartatott. 1555-diki december havában vette kezde-
tét. Fülöp király, és neje, a kath. Mária, igazság -
szeretetöktől vonzatva, a VIII. Henrik által kiadott 
világiasitó rendelet értelmében, a koronára szállott 
egyházi javakat visszaadák az egyháznak. E javak 
igazságos és méltányos elosztása, s ez által az al-
sóbb clerus állásának biztosítása, a püspöki gyüle-
kezet első, legfőbb teendője volt. De ennél sokkal 
fontosabbak valának a tanácskozmányok, ,de vita, 
et honestate clericorum.' A mennyiben Raynaldból 
megérthetjük, kiváltképen az akkor átalán ismert, 
és roppant mérvben elterjedt visszaélések, millyenek 
a javadalóm-többség, javadalom helyéni székelés 
kötelme, a papok háztartása, fényűzés, s több effé-
lék kiirtásával foglalkoztak. (Folyt, köv.) 

A szegények apáczái Parisban. 

(Folytatás.) 

Egykor történt, hogy Rouen városának egyik szük utczá-
jában valamelly kocsi az alamisnagyíijtés végett kiküldött ko-
sarakba ütközött, s azokat tetemesen megrongálta. Egy épen ar-
ra menő kézműves sietett, a mennyiben lehetett, a kárt helyre-
állítani , s a kosarakat összekötözgetni. Műhelyébe érkezvén, 
elmondotta társainak, mi történt ; a kik egyértelmüleg össze-
beszélvén , még azon nap estve két u j kosarat vittek a né-
nikékhez. 

Mondva volt , hogy a „szegények apáczái" Parisban 
jelenleg három házzal birnak. Az alapittatás idejére nézve leg-
régibb az , melly Sz.-Jakab-utczában létezik. Alapittatásának 
története következő : 1849-ben két nénike jött Parisba. A for-
radalom árjától elragadt roppant városban e két igénytelen nő 
senki figyelmét sem vonta magára. Vagyonuk nem volt ; 
egyik utczából a másikba mentek, tágas, és egészséges lakhá-
zat nézegetvén : a mi nem könnyű föladat, ha valakinek pén-
ze nincs, hogy a házbért kifizesse, sőt annyi vagyonnal 
sem bir , hogy önmagát táplálhassa. A nénikék igen örömest 
indulnak illy ,letelepedésre alkalmas ház' keresésére ; ők azon 
alkalommal azon ,szerencsés' helyezetben voltak , hogy min-
den nélkül szűkölködtek: a mi reájok nézve a legboldogitóbb 
időszak Sohasem voltak ez értelemben boldogabbak, mint 
midőn Parisba érkeztek. „Élni , és másokat élni engedni: ez 
a kötelesség", igy szól Leon Aubineau, ki után ez adatokat 
közöljük. A ,látogatásról' nevezett szerzetes-nők, hiven salesi 
sz. Ferencz szelleméhez, a két ,alapító' nénike számára ko-
lostorukból élelmi czikkeket küldöttek. Más jótékony emberek 
vetélkedtek egymással, hogy az alapitási vállalatban részt ve-
gyenek , és segélyadományaikkal nem fukarkodtak. Azonban 
Isten rendelte, hogy a nénikék Parisban is kéregetés- és 
koldulásra legyenek utalva, a mint állhatatosságuk már Saint-
Servanban próbára tétetett. Gyakran kénytelenek voltak a 
jótékonyság leányai'-hoz fordulni , s azok takarékkonyháiban 
levest és némi főzeléket kéregetni , mellyet itt a koldusoknak 
utalvány mellett szolgáltatnak ki, vagy mellyért egy-két sous-t 
kell fizetni. 

Az emberek erényeit soha sem kell ételeik drágasága 
után megítélni; noha igaz, hogy azok, kik itt babot és kolom-
pért esznek ebédre, nem tartoznak a társadalom fensőbb osz-
tályához. Jönnek ide tisztes szegények is , kik adagaikat át-
véve haza sietnek, hogy övéikkel a nyert eleséget megosz-
szák. Mások mindjárt itt költik el ételeiket, az udvaron, vagy 
az utczán letelepedvén: ezek többnyire elszegényedett aggas-
tyánok ; elhanyagolt, az utczákon barangoló gyermekek , kik-
nek rendes tartózkodási helyök , családjok nincsen ; dolgozni 
nem szerető kóborlók , és i szákosok , kik magukat mindenféle 
bűnöknek átengedték. E néposztály 1849-ben sajátságos jel-
leget tüntetett föl. Nagy volt Parisban a nyomor; munkát 
csak nehezen lehetett találni ; mindennemű szenvedélyek fel-
zaklattattak ; dél idején a jótékonyság takarékkonyhái előtt a 
legerőteljesb korban levő férfiakat lehetett látni összegyüle-
kezni, a legtarkább rongyok- és foszlányokba öltözve, mellye-
ken a néhai fényűzés kopott nyomai látszottak : tanujeléül, 
hogy e rongyos emberek ollyanok, kik azelőtt szép összege-



182 

ket tudtak maguknak keresni, mellyeket dorbézolva s rendetlen 
életmóddal csakhamar ismét el is költöttek : arczaikon bizo-
nyos cynicus szemtelenség volt kifejezve; szóval, illy csopor-
tozat nem épen a legkellemesebb társaságot mutatta. Milly 
találkozás!. . . Egyrészről férfiak, kik itt délben jól laktak, 
s azután estve a gyülekezetekben (clubs) a társadalom átala-
kításáról tanácskoztak . . . . más részről meg alázatos , szemér-
mes asszonyok , védelem , pénz és szónoki tehetség nélkül ! 
Hova lettek a társadalom ez újítói? Legnagyobb részben most 
a „szegények nénikéi"-nek vendégei. Igy teltek el hetek és 
hónapok. Nem tekintve az illy életmód kellemetlenségét, és 
örömest tiirve a hosszas várakozást, mellynek végét belátmok 
nem lehetett , a nénikék csupán azt sajnálták, hogy kedves 
társnéiktől távol, magánosan töltik be hivatásukat ; hogy val-
lásos gyakorlataikat nem végezhetik barátnéik körében ; hogy 
szegény ápoltjaiktól elszakadtak. Mindamellett hívek marad-
tak föltételökhez, hogy Parisban megtelepedjenek: békével 
és zúgolódás nélkül tűrték el a soknemü kellemetlenségeket, 
megaláztatásokat, és azt , hogy az Isten felőlük mintegy meg-
feledkezni látszott ; nem mutatkozván semmi oldalról valamelly 
biztos reménysugár, hogy ők rövid idő múlva a nyomasztó 
helyezetből kimenekülni fognak. De a nénikék e szenvedéseiket 
örömmel feláldozták azon háznak javára , mellyet ,alapitani' 
akartak. . . . 

E kedvezőtlen körülményekhez csatlakozott még az epe-
mirigy, a cholerajárvány is, és rendkívüli módon dühöngött. 
Hogy az időt hasznosan töltse , és egyszersmind jót cseleked-
jék , a nénikék egyike, Mária, a betegeket kezdte ápolni; 
azonban a ragályos betegség csakhamar ágyhoz szegzé a jó-
tékony nénikét, és egyébkint is gyenge egészsége végkép 
elromlott. 

Elvégre, Öt hónapi várakozás és nyomor után , találtak 
a Sz.-Jakab-utczában, 277. szám alatt, alkalmas házat. A néni-
kék letelepedtek e házban : azonban semmijek sem volt ! Hogy 
ez alkalommal is az aggastyánok voltak , kik őket először föl-
keresték , emliteni sem kell. Házuk hasonló volt egy régiségi 
tárhoz, vagy ócska, elhasznált házi eszközök halmazához ; az 
asztalokon szerteszét hevertek félig tört poharak és edények, 
kicsorbult tálak és tányérok stb. ; ha szék nincs a szobában, 
keleti módon a földön guggolnak, s e helyezetben dolgoznak, 
mintha soha széket sem láttak volna. A jótékony emberekre 
nézve semmiféle beszéd nem lehet inditóbb, semmint illy lát-
vány ; ezt mindenki megértheti, felfoghatja és végrehajthatja. 
Mindenkinek keblében fölébred az óhajtás, ez áldozatokban 
részt venni ; mindenki tud valami szépet mondani azon segé-
lyezésről, mellyel a nénikék házukban az aggastyánokat ápol-
ják : noha keveset tudnak az emberek azon jótéteményekről, 
mellyekkel ők ollyanokat halmoznak el , kik másutt laknak. 
Ők a jótékonyságot közössé teszik. Adjatok nekik bármit, ők 
azt mindig jóra fogják forditani: ruhákat , régi bútorokat, 
pénzt) kenyérdarabokat, nő-ékszereket, husmaradványokat, ká-
vé alját, bankrészvény-szeletet, vagy káposztaleveleket. Akár-
hol lépjenek fel nyilvánosan, mindenütt részökre hóditják a 
sziveket ; öröm hallani, midőn kendőzetlen, őszinte előadásuk-
kal ecsetelik , milly ,jól' fogadtatnak mindenütt. „Ha a néni-
ke", igy beszélte egyik közülök, „a legszebb kávéházakba be-
té r , mig a ház asszonya neki a félretett kávé alját a kamará-
ból hozza, a pénztárnál ülő leány, megtakarított pénzéből egy-

két darabot csúsztat a nénike kezébe , mondván : „Nénike, ez 
öné !" (Vége köv.) X. 

— — 

RGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi septemberhó 1-én kelt legfel-

sőbb elhatározásánál fogva M a j e r h o 1 cl Antal, szathmári kanono-
kot és érdemesült gymnasium igazgatót, az egyház és iskola irányá-
ban szerzett sok évi és sikerteljes működésének elismeréseül, a koro-
nás arany érdemkereszttel legkegyelmesebben földiszíteni méltóztatott. 

(W. Z.) 
Iza (Marmaros megyében), sept. 5-én. (Vége.) Dél-

után mintegy 4 óra körül a paplakhoz tartozó kertben a föl-
állított és csinosan kiékesitett sátor liüs árnya alatt elhelye-
zett asztalokat foglalá el a meghívott vendégek diszes koszo-
rú ja ; testi táplálattal megerősítendő az elzsibbadt és ellan-
kadt tagjait. A számos vidéki papságon kivül képezék a ven-
dégek jelentékeny számát a különféle rendű és rangú hely-
beli lakosok , mint az egyház képviselői. Diszét a vendégfü-
zérnek a mélt. munkácsi püspök, káptalanával, nagys. T a-
b ó d y Pál megyei főnök, hivatalnoki karával együtt , az ura-
dalmi, katonai, polgári s csendőri tisztség, valamint más elő-
kelőbb és tekintélyesebb férfiak tevék. Az összes vendégek 
száma a 300-at meghaladta. Az ebéd fölött több pohárfelkö-
szöntés történt. Legelőször is püspök ő méltósága orosz nyel-
ven emelt poharat ő cs. kir. Apostoli Fölségeért, mint a föl-
szentelt egyház legkegyelmesebb jóltevőjeért. A többi üdvöz-
lések felváltva magyar és orosz nyelven tartattak. Estve felé 
a vendégek szétoszoltak ; némelly része mindjárt azon nap, 
más része pedig következő nap haza utazván. — Áttérek most 
a Huszton megtartott egyházi ünnepélynek vázlatos leírá-
sára ; nem közölhetvén minden részleteit azon oknál fogva, 
mivel mindennek szemtanuja nem lehettem. Szathmári püspök 
ő méltósága a megelőző szombati napon Királyházáról, hol a 
bérmálás szentségét osztotta ki, estve felé Husztra megér-
kezvén , a városon kivül ünnepélyesen fogadtatott az eléje ki-
ment helybeli plébános és esperes ur, tovább a szolgabirói hi-
vatal és városi polgárság által. Az üdvözlet után, mellynek tol-
mácsa a helybeli plébános, nt. Munkácsy Sándor ur volt, meg-
indult a diszes menet a fejérbe öltözött leánykák és az isko-
lás ifjúság előléptetése, valamint a tisztelgő polgárság és tiszt-
viselőség kísérete mellett. A nagy utcza, mellyen a díszmenet 
elvonult, mind a két oldalról zöld gallyakkal volt felékesítve. 
Elérkezvén a rom. kath. templomhoz, püspök ő méltósága 
tisztelgő kiséretével együtt bement és elvégzé a szokott aj-
tatosságot. Ezután a plebánia-lakban fogadá a minden rendű 
és rangú tisztelgők szívélyes hódolatát. Következő napon az 
elvégzett diszes isteni-tisztelet u tán , püspök ő méltósága a 
bérmálás szentségének kiosztása által Krisztusnak számos hí-
veit kené föl az egyház hiterős bajnokivá. A templomi ájta-
tosság elvégzése után püspök ő méltósága az iskolaházba sie-
tett ; hol a gyermekeket maga kérdezgeté ki : előmenetelökről 
magának biztos tudomást szerezni kívánván. Délután két óra 
tájban következett a gazdag terítékű ebéd, mellyhez mintegy 
40 személy lőn a vendégszerető plébános ur által meghiva. 
Püspök ur ő méltósága mindenütt szivén hordozván az embe-
riség szellemi s erkölcsi, egyszersmind pedig anyagi jóllétét 
is , az ebéd közben folytatott társalgás fonalán fölkarolt amaz 
eszmét, miszerint annak , ki Marmarosban saját termesztmé-
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nyéből a legnemesebb gyümölcsöt állitandja ki , pályázati ju-
talom tűzessék ki. Az indítvány, melly eleinte inkább csak 
enyelgés és szórakozás kedveért , mint sem komoly szándok-
ból látszott szőnyegre hozottnak, csak hamar helybenhagya-
tott és elfogadtatott. Ugyanis ft. P e l i k á n , jelenleg szath-
mári kanonok és plébános ur, ki püspök ő méltóságát útjában 
kiséri, s kinek szigeti plebánossága idejében a gyümölcs-
tenyésztés terén szerzett érdemei hálásan emiittettek föl, szi-
ves volt kijelenteni, mikép ő tiz akó bort tüz ki pályázati ju-
talmul , annak részére , ki a szóban forgó gyümölcstenyésztés 
tekintetéből a biráló választmány által erre legérdemesebbnek 
fog találtatni. Második rendű jutalomdijul pedig püspök ő 
méltósága két aranyat méltóztatott kitűzni ; a helybeli plébá-
nos ur ugyanezen czélra hat köböl bort levén szives megaján-
lani. Ebéd után a mélt. püspök ur jelenlétében megtartatott a 
délutáni isteni-tisztelet ; és ennek végeztével az apostoli buz-
galmu főpap, megyéjének látogatását folytatandó , Técső felé 
indult; maga után a rólai édes emléknek elenyészhetlen be-
cses biztosítékait hagyván. R a k o v s z k y János. 

A u s t r i a . Folyó hó 4-én tartotta ft. S l o m s c l i e k 
herczeg-püspök ünnepélyes bevonulását a székes-egyházzá 
emelt marburgi templomba. Közel és messze vidékről számlál-
liatlan sokaság gyűlt össze az egyházi ünnepélyre. A salzburgi 
főtemplomot f. hó 15-én tűzveszély ér te , melly a kúpot és fe-
delet elpusztitá. A tornyokat sikerült megmenteni. (W. Z.) 

—« «li|il<l<Xtg><t> I"l> t « »— 

IRODALOM. 
, V i t a P e t r i K l o b u s i c z k y d e eadem, metropoli-

tanarum Colocensis et* Bacsiensis Ecclesiarum canonice unita-
rum Arclii-Episcopi etc. Quam conscripsit Thomas B e de s u 1 a 
Abbas S. Catharinae de Sharen-Grád, Metr. Coloc. Eccl. 
Cantor-Canonicus. Colocae. 1859.' N. 8-r. VI. és 379. Egy 
kőnyomatu arczképpel. Ara, fűzve 1 frt 50 kr. a. é. ; vastag 
velinre nyomva 2 fr t a. é. (Egyelőre csak a szerzőnél.) 

Nem lepett meg a nagyon tisztelt szerző u r , szép latin-
sággal i r t , s a nyomdának is dicséretére, fényesen kiállított 
müvével. A kalocsai főmegye érseki székén megszoktuk a 
nagy férfiakat látni ; s a kalocsai főmegyei papság közt a tudo-
mányos férfi, s az írói vállalkozás és ügyesség a k o m o l y , é s 
e g y h á z i irodalom terén megszokott látványok. Mennyi, 
Isten malasztjával tel t , pásztoroknak kellett végfeláldozással 
működni a Megváltónak azon szőllőjében ! melly másfél szá-
zad előtt még a keleti barbárság vadai által tövig pusztítta-
tott : ma pedig nyögéseiből felvidulva, széles , és mély sebei-
ből felgyógyulva, egyházi élete-, és szervezetének teljére néz-
ve bármelly egyházi megye mellett sem áll második helyen, 
ül illy meleg szeretetben lehetett a tudomány és k o m o l y 
irodalmi buzgóság ott , hol a hittudor olly számos; hol örök 
időkre halhatatlan, mert titani müvek születtek ; honnan 
egy évtized előtt t e t t , most 11,000 frtot meghaladó ala pit-
ványt bir a pest-egyetemi hittani kar a magyar hittani köny-
vek pályadijazására ? Milly hűség uralkodhatott az egyház 
javai- s jövedelmeivel űzött sáfárkodásban ott, hol , a tömén-
telen ajtatos alapítványok mellett, a mit látunk , a mit talá-
lunk , mind egyházi pénzből emelkedett? Hol mai nap is ál-
dásteljes sóhaj tör ki keblünkből, ha szemeinket arra vet jük, 
a mi készülőben van, a mi bevégzéshez közelit ! ,Disciplina 

filiorum est gloria patrum.' Milly vallásos erények példányai, 
s apostoli fáradalmak alatt megtörhetlen erők ülhettek Astrik 
székén, hol mindezek létre jöttek ! Ismerjük e megye jeles 
férfiait Katonából ; de mennyien lehettek ők , ha a feledékeny 
emberi elme az idők iszapoló árroliamaiból annyit fölemelhe-
tett : tudomásul, irányadásul a késő unokáknak!? íme meny-
nyire el valánk készülve a ft. szerző müvére, s müvének sze-
mélyére ! Nem csuda, ha szokottságunkban, a jeles müvet 
köznapi örömmel, köznapi „fogadj Isten"-nel ugyan, de annál 
melegebb részvét- és köszönettel fogadtuk , s imitt bemutat-
juk. Klobusiczky Péter érsek életét gondosan ecsetelt képben, 
széles mérvben kivivé találjuk ; a fiúi tisztelet és szeretet, 
mellyre, mint indokra hivatkozik az iró , elmélkedésbe hozza 
őt müve személye felől ; a szeretet gondos , találékony, a pa-
rányi részleteket is szemügyre veszi ; jártas tudománya, gya-
korlott tolla keresetlen, tiszta , folyékony latin irályra vezet-
te : s a szivének, keblének melegében ápolt hü emlékezet ügye-
sen adta vissza azon képet, mellyet ajtatos gondossággal 
most is bensejében luven őrizni látszik az iró. Minden lapon 
a szeretet gondosságával találkozunk, melly a drága kincsnek 
himporait is szedegeti ; nehogy valamit is elejtsen kincsének 
tömegéből. A főpap élete p a p s á g a , p ü s p ö k s é g e , és 
é r s e k s é g e szakain folyik le. Nagy gondosságot találunk 
kifejtve az érsek nyilvános életének ecsetelésében ; de a ma-
gányos , az erkölcsi tökély ösvényén haladó életet sámueli 
gyermekded- és gyöngédséggel látszott követni, mivel itt tolla 
legmelegebb, legelégültebb. Utazunk édes hazánk völgyein, 
rónáin, s találunk a papi élet mindenféle pontjain ollya-
kat , kik az isteni szeretet, tudomány , s erkölcsi tökély, vagy 
lelkipásztori buzgalom ós eszélyesség példányaiul tekinthetők. 
Megtalálják ók okvetlenül az örök jutalom koszorúját; de ha 
ezek életét rövid vonalokban leirnók ; lia több illyesek élet-
képeit egybefüznők : egyházi életünket hagyományoznók át 
az utókornak; s általuk e jeles férfiak mind bennünket, mind 
a jövő nemzedéket üdvösen oktatnák , buzdítanák. Eletleirás-
ra nem csak azok méltók, kiket az egyház a szentek közé so-
roz ; nem csak azok, kik nehéz idők rém-süvöltéseinek ferge-
tegjeiben ingatlanul álltak , hősökké képződtek : méltó a toll-
ra az is, ki mindennapi, és szokásos működéseiben mindig 
ugyanaz, a napi, számtalan tévedések ellen szorgosan védi 
magát , ki a közszerüségében is kitűnő, s a kicsinynek lát-
szókat hasonló pontossággal végzi, mint a nagyszerű ügye-
ket. Klobusiczky Péter is, nem Ambrus , nem Ágoston ; mivel 
nem jutott neki ezen szentek korszaka: de Istenneli csatlako-
zása, szive-lelke tisztasága körüli gondossága, mindent Jézus 
Krisztus tetszése szerint tenni törekvése, keresztényi, papi, 
főpásztori erényei, ollyanná tüntetik , hogy tiszteletünk adó-
ját mindenkor kivivja ; kit a kicsinyek körében is kell tisztel-
nünk , milly magasan tiszteinők, lia rendkivüli korszaka lett 
volna ! Ö korszakához mérve példa volt. Ismertetésül mit emel-
jünk ki a [boldogult jó érsek életéből ? Fáradhatlanságát az 
Isten igéjének hirdetésében? Szathmáron 14, Kalocsán több 
évig a böjti szent beszédeket ő tartotta ; bérmáláskor a népet 
ő oktatta ; még 90 éves agg korában is az urnapi körmenetet, 
és szent beszédet ő végezte. Beszédeit mindig i r ta , előre ta-
nulta, vagy legalább pontokban körvonalozta. Megyéje körüli 
gondoskodását ? Szathmár megyében csak második püspök ; te-
endője volt elég. A canonszerü látogatás, megyéje hegyein, 
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a kalocsainak rónáin végig, évenkinti foglalatossága volt : vala-
míg csak aggkora a terhes utat és lankasztó fáradalmat lehe-
tetlenné nem tette. Szathmárról, a káromkodás és az ünnepek 
megtörései ellen az Apostoli Fölségtől segélyt k é r t , és k a -
p o t t . A plébánosok tiszteletes ellátása leginkább Szathmárt 
szivén feküdt. A védnöki jogai alatt volt lelkipásztorok éven-
kinti segélyt, a hittani tanárok dijaik fölemelését; a templo-
mok szükséges és diszes szertartási eszközöket, számtalan 
mennyiségben, főpapi jövedelmeiből kaptak. Évi jövedelmei 
a köznapi folyó szükségekre fordíttattak. 0 egyszerű élettel, 
kevés szükségessel megelégedve, minden felmaradt részecs-
két az egyház- és szegényekre fordított. Kezelte a pénzt , de 
nem szerette ; a pénznek a becsét abban lát ta, hogy azt a sze-
gények kezei az örök lakóház építésére vigyék föl az égbe, a 
nyomorultak letörölt könyei pedig lakóházát diszesitsék. A 
hol rögtöni segély kellett : ott ő védangyal volt. A háborúk 
csapásaitól szorongatott Fejedelem pénzsegélyt kért : minden 
ezüstjét oda adta , s asztalát czinszerekre szoritotta. Kalocsán 
a ft. káptalan javadalmasitása folyamatban volt : ezt nagylel-
küleg előmozdította. Tüz , viz károsította a helységeket : ő 
eleséget, papjainak saját ruháit küldte. Tavaszkor Kalocsán 
magtárát a betörhető Dunaáradás esetére a károsulandók irán-
ti gondosságból lisztkészlettel ellátta. Cholera idején 1000 
szegényt hat hétig étellel, a fönmaradott árvákat neveléssel 
ápolta. Mindezek közt még a maradandó czélokról sem feledke-
zett meg. Szathmárt a convictus ; kalocsai megyében sok temp-
lom , paplak, ispotály , a templom és torony fedele, szép ne-
vét hirdetik. De ki számítaná el mindezeket? A t. szerzőnek 
segélyére valának az esetleges jegyzetek ; előhoz 100 pontot, 
mellyeknek összes száma 1,551,104 frt 19 kr. pp. rug. Mind 
jótékony czélok ! könyörületesség adományai ! Hát azok, a mi-
ket csak a jó Isten tud *) ? Sáfárkodása hív volt az egyház 
javaival. Nem kíván dicséretet ; ő megtette, a mit kellett ; 
mit az egyház annyira parancsol : de dicsősége, és érdeme 
az, hogy az egyház ezen súlyos törvényét olly szigorúan meg-
tartotta. Nyilvános életéből kiemeli a ft . szerző Klobusiczky-
nak tüzetes atyai gondoskodását a papnövelde körül. Milly 
gyengéd atyai szeretet lehetett az , milly tüzetes figyelem a 
növendékek iránt , melly az aggastyánt székvárosából törté-
nendő távoztával legutolsó búcsújára, visszatértével pedig 
legelső látogatására, a növeldébe vezérelte ! Valóban a leg-
nagyobb főpapoknak leggondosabb figyelme mindig a nö-
velde körül forgott. Fölismerék ők , hogy az utókor ál-
dásainak kútfeje, fájdalmainak sebhelye , az egyházanya 
örömeinek , vagy siralmainak méhe, leginkább a növelde 

*) De azért hálás emlékezetben őriznek meg a földön is a gyá-
molítottak : adandó alkalommal szavukat ők is fölemelendők. Igy e la-
pok szerkesztője is örömest hozza fel épen a ,Religio'-ban, pótlékadatul, 
hogy midőn a ,Religio és Nevelés' kiadását 1843-ban átvette , ezt fő-
leg a bold, érseknek hathatós , és a nmélt. püspöki kar részéről pár év 
múlva tapasztalt nagylelkű gyámolitását megelőző, segélyezése mel-
lett vala csak képes tenni. Valamint az egyházi irodalom emelésére , s 
egyik vallási orgánum föntartására a legválságosabb időszakban nyúj-
tott eme segély nincs a bold, főpap által tett jótékony adakozások közt 
följegyezve , ugy kétségkívül más tetemes összegek is hiányozhatnak, 
és hiányoznak. S z e r k. 

volt. Ha a világ fiai arczul csapdossák, van , ki letörülje 
anyai könyeit, van , ki mosogassa genyedő sebjeit : az ő hü 
fiai. De ha saját fiai teszik ez t , hova forduljon ; hol leljen me-
nedéket? Klobusitzky Péter , mint atya, önmaga látszott ne-
velni akarni az ő fiait, s az elöljárókba saját lelkét lehelni : ő 
volt a meditans magister. Püspökök valának , kik ez ügyben 
hozzá tanácsért folyamodtak. Figyelt az erkölcsre ; de figyelt 
a hittani tiszta elvekre is. Épületes azon levele, mellyet az 
apostoli Fejedelemhez intézett a pesti hittani kar tanelveinek 
tisztaságát illetőleg, midőn először küldött a középponti nö-
veldébe ifjakat. Igaz, a papnövelde tulnyomólag szivképzőin-
tézet, az erény iskolája ; de épen e miatt tiszta kath. elveknek 
kell csepegni az elmékbe. Leirva találjuk az országgyűlés mű-
ködését ; s a posonyi zsinaton, önszántából tett, megjelenését 
stb. De nem rakjuk tovább mozaik töredékeinket : vegyünk 
inkább néhány vonást magános, ájtatos életéből. Nemes család-
ból született növendék, jeles tehetségeit jó tanárok vezérlete 
alatt kifejlesztette. Kisdedségében, egy szembaj miatt, Mária-
Pócson szűz Máriának ajánltatván szülői által, ennek fiúi 
tisztelettel adózott holta napjáig. Egy szerzetes rendtársának 
halálos ágyánál megtanulván, milly hathatós a rosarium a 
boldog kimúlás végső malasztjának megnyerésére, ezt egy 
nap sem hagyta el. Imáiban olly feszült figyelemmel volt, hogy 
testi erejében lankadna : imái voltak az ő fegyverei, vállala-
tainak , szándékainak ápolói, biztositói. Még mint hétszemély-
nök i s , Ítéletének szervezése előtt miséket mondatott ; s maga 
is több ízben a Szentlélek malasztját ajtatos imákban vezér-
csillagul hívta. Lelki-gyakorlatait évenkint, még az ország-
gyűlés szakait sem véve ki, megtartotta. A magány csendjébe 
vonult lélek közelit az Istenhez : a hit fényénél figyeli teen-
dőit ; szedi az ég sugallatait; s megtisztulva, megerősödve lép 
ki aviszályos élet förgetegeibe. Döntő volt életére azon vissza-
vonulás , mellyet papsága előtt, később püspöksége előtt Bu-
dán nyolcz napig tartott. Itt vonalozta ki előre teendőit ; itt 
szabta ki napi rendjét, házi s megyei kormányzása főpontjait. 
Köszönjük a mélyen tisztelt szerző urnák ezen lelki-gyakor-
latok pontjainak közlését. ,,Satis vixi", igy szólt az intő orvo-
sának , „nolo transgressione legis (ieiunii) vitám prolongare. 
Non quam diu, sed quam bene vixerimus, quaeretur a nobis." 
Ima, szent olvasás , lelkismeret vizsgálása, gyakori gyónás, 
szentség-imádás, test sanyargatása, szűz Mária, s a védszen-
tek tisztelete s tb. , mindannyi erkölcsi tökély eszközei, Klobu-
siczkynál mindennapi foglalkozás valának. Ehhez még szelid 
alázatossága , nyájas leereszkedése, minden nyomorulton hir-
telen segitő készsége ; külső fényben álló személyének egy-
szerűsége , a bőség közepette, a dus asztalnál rendes önmeg-
tagadása, a ft. szerzőnek kebelében méltó tiszteletet, fiúi ra-
gaszkodást, és hálát keltettek, mellyet, mindennapi imáin, és a 
boldogultért mondandó sz. mise-alapítványon kivül, ezen élet-
irás által is igyekvék leróni. Szeretve volt ő Fejedelmétől, 
tisztelve főpap társaitól, hódolattal környezve fiaitól, a nyo-
morultak számtalan seregétől. — Az igen t. szerző ur eleget 
tett fiúi ajtatosságának ; szép müvet szolgáltatott hazánk iro-
dalmának : mindenikünk élvezettel fogja végig futni Astrik szé-
kén ült egy főpapunk kedves emlékének lapjait. P a 1 á s t h y. 

Kiadja a Szent-István-Tarsulat. —Felelős szerkesztő: Somogyi Károly . 
Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 

fOÉjT Melléklet: Ráth Mór könyvkereskedési hirdetése. 
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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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros, Molnár-uteza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Pázmány Péter sirja. — A szegények 
apáczái Parisban. (Vege.) — Egyházi tudósítások. 

Pázmány Péter sirja. 
Leírván a ,Religio'-ban 1856-dik évi oct. 14-én 

(II. félév, 25. szám, 279. 1.) Cháky Miklós, Eszter-
házy Imre, Batthyáni József és Barkóczy Ferencz 
esztergomi érsekeknek a pozsonyi főtemplom oldalá-
hoz épitett Sz.-János-kápolna alatti sírboltban levő 
koporsóit, e megjegyzést tevém utána: „Hol nyug-
szik tehát Fehérküvy, Pázmány, e csillaga korának, 
Lippay, Széchenyi és Keresztély-Auguszt, kik szin-
te e (pozsonyi) templomban temetkezvék? . . . Nincs 
más hátra, mint hinnünk, hogy ez érsekek hullái 
fön a templom szentélyében sirirataik alá temettet-
tek. Bárha ezt tartjuk is, alig lehetne többé hamvai-
kat a többi, ott kétség kivül eltemettettek közül kike-
resni : kivéve, ha szinte irást magán foglaló réz-
vagy czinkoporsóba takaritvák." 

Azóta közel három év mult el, s én mind nem 
tudtam a reménytől megválni, hogy Pázmány sir-
ját meg fogjuk találni. S reményem ime nem csalt. 
Igen , rendkívüli örömmel jelentem , rendkívüli örö-
mére az egész széles magyar hazának, hogy folyó 
hó 12-én, esti hat órakor fölfedeztük a halhatlan ér-
sek, az aranyszájú szónok, s hazáját lángolón szerető 
P á z m á n y P é t e r n e k 222 é v e s s í r b o l t j á t ! 
Fölfedeztük tisztes ereklyéit, hogy hadd tudja meg 
a jelen és jövő ivadék nyughelyét ama férfiúnak, 
kit az Ur nehéz időkben támasztott és rendelt a ma-
gyar egyház élére: hogy lángesze-, s erős kezeivel 
vezérelje azt szerencsésen a veszélyek zivatarjai közt; 
kinek megoldá nyelvét, és emésztő tűzzel áldá meg 
szavait, hogy felrázzák a magyar hazát, s nagy, ne-
héz, erős tettekre buzdítsák e vészben forgó magyar 
hazának fiait; kihez szent lelkét küldé, hogy vezé-
relje irataiban, mellyek megnyissák az egykorúak 
szemeit, s bámulatra ragadják az utókor nemzedé-
két; kinek kitartást, fáradhatlanságot adott olly 
nagy mértékben, hogy érseki, s országos gondjai 

daczára, csak alig egy évvel halála előtt hagyta 
abba , betegeskedései által kényszerülten, az Isten 
igéjének hirdetését: „mivel", mondja ő maga, Po-
zsonyban 1636-ik évben kiadott predikáczióinak 
1241-ik lapján, „romlott egészségem derék munkára 
alkalmatlanná változott, itt végezem predikáczióimat. 
Hanem a mit Karácson napján sok és nehéz akado-
zással, sőt félbenszakasztással predikálottam utól-
szor Nagyszombatban 1635. esztendő végén, mivel 
készen vagyon, ki hagyom nyomtatni. Alítom, hogy 
ez lészen vége a n e g y v e n e s z t e n d ő i ü l f o g v a 
v a l ó p r e d i k ál ás o m n a k : m e r t m e l l e m fu l -
l a d á s i , h u r u t o k és b e l s ő s z e l e k s z a g g a -
t á s i , e m l é k e z é s e m f o g y a t k o z á s i , f o g a i m 
k i h u l l á s i , e g y é b m i n d e n n a p i s o k n y a -
v a l y á k k a l e g y e t e m b e n , a l k a l m a t l a n n á 
t e t t e k a p r e d i k á l á s r a . " 

-Ji-fórfiunak,.kinek nevét, örök hírét nem, csak 
nyughelyét volt képes az idő homályba dönteni, si-
került sírját feltalálnunk. Ugy hiszem, szívesen ve-
endik e lap t. olvasói, ha ezt kissé körülményesen 
leírjuk, annyival is inkább, mert ugyanez alkalom-
mal, két más nagy nevü érsek hulláit is fölfedeztük. 

Schmitth (Archiepiscopi Strig. Tirn. 1758. II. 
Köt. 12.3.1.) a ,Purpura Pannonica' után indulva, ezt 
mondja Pázmányról: „Humatus est in Basilica D. 
Martini (Poson.), ad pedem Mausolei S. Joannis 
Eleem., quod ipse eidem marmoreum cum argenteo 
sarcophago, corporis sacri receptaculo constru-
xerat." Ez állítást többi iróink is elfogadták. 

E mausoleum mellett, melly a főtemplom jobb 
oldalán (in cornu epistolae) máig is látható, egy 
márványlap van befalazva e fölirattal : „Tribus rna-
gnis Hungáriáé Columnis: Petro Pazmano S. R. E. 
Cardinali et Archi-Episcopo Strigoniensi : Georgio 
Lippai etiam Archi-Episcopo Strigoniensi : Georgio 
Szecseni itidein Archi-Episcopo Strigoniensi Patriae 
Patribus, q u o r u m v e n e r a n d a o s s a , h a c re-
q u i e s c u n t in f o s s a , posuit hunc lapidem gra-
titudinis ergo illustris S. R. J. Princeps Paulus Esto-
ras Regni Hungáriáé Palatínus A. D. 1710." 

De mindezt nem tartám még olly határozot 
23 
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kimutatásnak, melly után indulva biztos eredmény-
re számolhattunk volna ; mert ki állhatott jót a 
Schmitth-féle állitás csalhatatlanságáról? Az emiitett 
márványfölirat pedig szinte nem adhatott a helyre 
nézve egészen biztos utasítást: mert föltéve is, hogy 
Eszterházy nádor, ki e táblát készitteté, tudta Páz-
mány nyughelyét, még nem következik, hogy e 
táblát épen ama nyughely fölé teteté; miután e táb-
lának, a többi már ott volt síremlékek miatt, az egész 
sanctuariumban másutt helye nem volt: ha csak a 
főoltár háta megett nem ; s akkor attól lehetett tar-
tani, hogy azon alkalommal, midőn a mostani fő-
oltár Eszterházy Imre érsek által 1736-ban készít-
tetett (L. Schmitth, f. h. 201. 1.), mind e márvány-
lap , mind pedig a főoltár körül lehetett sirok válto-
zásokat szenvedhettek, bár a következés később az 
ellenkezőről tanúskodott. További adatokat kelle 
tehát még összekeresni 

Folyt az idő ; évek multak : mig végre a káp-
talani levéltárban (Protocollum 45. 404—418. 1.) 
kezembe került Lippay, sajátkezű aláírásával ellá-
tott végrendelete. E szerencsés találmány határzott. 

E végrendeletnek legelső pontja igy hangzik : 
„Exanime Corpus meum sepeliri volo P o s o n i j 
in T e m p l o S a n c t i M a r t i n i p r o p e s e p u l -
c h r u m p i a e m e m o r i a e C a r d i n a l i s P á z -
m á n y , et desidero fieri Epitaphium utrique nostrum 
tarn Cardinali Pázmány, quam mihi in l o c o , u b i 
f u i t a n t e C o n s e r v a t o r i u m v e n e r a b i l i s 
S a c r a m e n t i , et postulo, ut adlaboret diligenter 
Dominus Eppus Vacziensis et alii executores huius 
mei Testamenti inferius specificati, apud Civitatem, 
et ubi opus erit, ibi collocari tarn Cardinalis, quam 
meum Epitaphium, iuxta delineationem et conven-
tionem cum Artificibus. Quod si fieri et obtineri ornni-
no non posset, fiat Epitaphium penes Cardinalis Páz-
mány, ubi ipsius Corpus collocavimus..." 

E nevezetes sorokból nem csak azt tanultuk, 
hogy Pázmány csakugyan e templomban keresendő : 
hanem hogy ő, miután Lippay a siremléket „in lo-
co , u b i f u i t a n t e C o n s e r v a t o r i u m ven . 
S a c r a m e n t i " , tehát a főoltár mellett akará emel-
tetni, szükségkép a sanctuariumban van eltemetve. 
Tanultuk belőle, hogy Pázmány mellett nyugszik 
Lippay hullája is; és igy a fönemlitett Schmitth-féle 
állitás, és a nádor által emelt márványlap szavai 
megerősítést nyertek, s a mi legfőbb, nyughelyét 
illetőleg is utmutatásul szolgálhattak. 

E véleményem mások által is alaposnak találtat-
va, nagys. Heiller Károly pozsonyi kanonok- és lel-

készhez fordultunk engedélyért, a hely szinén ku-
tatásokat tehetni; ki ezt nem csak a legnagyobb 
készséggel megengedé, sőt áthatva a nagy érsek 
iránti tisztelettől, az egész ásatást maga vezeté, in-
tézé, mindvégig személyesen jelen volt: ugy hogy 
kutatásaink kedvező eredménye leginkább az ő buz-
góságának köszönhető. 

Sept. 12 én reggel elkezdtük az ásatást, még 
pedig Schmitthet követve, a Pázmány által emelt 
mausoleum előtt. A márványlapok felszaggatása után 
alig hányt félre kőmüvesünk egy-két ásónyi földet, 
azonnal bolthajtásra akadt. Képzelhetni örömünket! 
Kőmüvesünk elővevé kalapácsát, s áttörvén a bolt-
hajtáson, égő gyertyát ereszténk le az ismeretlen 
űrbe : s ime közepén egy magánosan álló, félig Ösz-
szedőlt koporsónak árnyalatait pillantók meg a fél-
homályban ! Halasztás nélkül megnagyobbittattuk 
a nyilást, és lajtorját eresztvén le, égő gyertyával 
kezében, lement G-eiger József segédlelkész az emlí-
tett kőművessel, mig mi a legnagyobb feszültséggel 
vártuk az eredményt. Természetesen legelső dolga 
volt, a koporsó oldalain mutatkozó betűket szemügy-
re venni; hogy megtudhassuk, kinek hamvai nyug-
szanak itt. Nem sokára e betűket jegyzém fel, mon-
dolása után : 

C. R. P. t D. D. Gr. S. A. S. P. H. (a koporsó 
jobb-), L. N. S. S. C. S. C. R. t M. I. C. (baloldalán ; 
lábánál pedig:) M R A 1665. 

De most, hogy'boldoguljunk e betűkkel: mikor 
ezek nyilván csak kezdő-betűk? Ugy voltunk az év-
számmal is: miután a nálam volt Schmitthből lát-
tam, hogy ez évben egy esztergomi érsek sem halt 
meg. Lementem én is a sírboltba; de szorgos vizs-
gálat után is csak az évet olvastam máskép : tudnil-
lik 1605. De hisz ekkor sem halt meg egy érsek is. 

Felhozattuk tehát napfényre bővebb megvizs-
gálhatás végett a koporsó oldalait, és ott vettük csak 
észre, hogy az évszámban mindketten hibáztunk, s 
hogy az: 1695, mit a sírboltban levő félhomály mi-
att azért nem vehettünk észre , mert a betűk , és az 
évszám aranyozott szegekből levén kiverve, a kilen-
czesnek alsó szárát képzett szegek fejei kiestek; de 
nyilván láttuk a napvilágon helyeiket ; tovább a fej-
oldalon levő deszkadarabokon, mellyhez lent, közel 
levén a falhoz, nem férhettünk, e betűket találtuk: 
I. H. S. AE. S. A. 103. Tehát egyszerre vége volt 
minden kétségnek. E két évszám útbaigazított, és meg-
tudtuk, hogy a 103 é v e s S z é c h e n y i G y ö r g y 
e s z t e r g o m i é r s e k n e k t i s z t e s m a r a d v á -
n y a i f e k ü s z n e k e l ő t t ü n k ; s ekkor már min-
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den nehézség nélkül igy értelmeztük a fönebbi kez-
dőbetűket : 

„Celsissimus. Reverendissimus. Pater, -f Domi-
nus. Dominus. Georgius. Széchenyi. Archiepiscopus. 
Strigoniensis. Primas. Hungáriáé. Legátus. Natus. 
Summus. Secretarius. Cancellarius. Sacrae. Caesareo-
Regíae. -j- Maiestatis. Intimus. Consiliarius." Fejénél: 
„Jesus. Horn. Salvator." (vagy a régi Írásmód szerint 
pusztán: Jhesus) „Aetatis. Suae. Anno. 103." Lábánál 
pedig: „MaRiA. 1695." Igy bizonyságot szerezve, a 
hulla közelebbi vizsgálásához fogtunk. A koponya 
hátsó része még ép, mellyen szőke hajszálak látha-
tók ; megvan a szakáll és bajusz egy része is. Maga 
a hulla veres selyem reverendába van takarva; 
mellynek csak fölül a nyaknál van egy gombja: on-
nan végig nyitott, s csak egymásra van hajtva, 
ollyformán , mint a jezuiták reverendája; s derekán 
nagy kötött öv tartá össze ; ujjai középen bővebbek, 
s végeinél három-három gombbal ellátva: mellyek 
közül csak az alsó volt begombolva. A reverenda fö-
lött két finom sárga selyem tunicella, ezek fölött 
pedig aranyszövetü, s ezüst szegélyekkel ellátott 
hosszú violaszinü casula, melly jóval térdein alul ér. 
A stóla és manipulum, valamint a pallium archiépi-
scopale maradványai, s a veres selyemből liimzett 
és középen aranyból kivarrt kereszttel ellátott kez-
tyük is megvannak még; ugy szinte az aranyszöve-
tü czipők: de ez utolsók már igen romlott állapot-
ban. A casula alatt szorgosb keresés után egy igen 
szép tiszta arany keresztet találtunk, .melly, ugy lát-
szik, emaillirozva volt, és sárga, de érték nélküli 
topázokkal kirakva; a láncz, mellyen e kereszt a 
nyakról függött , rézből van, s már nagyon meg-
rozsdásodott. Gyürüt nem találtunk. 

Maga a koporsó erős diófából készült, s kivül-
belül selyemmel volt bevonva; de már egészen el-
korhadt. Hossza 6' 5 " ; szélessége 2' 4" , és magas-
sága 2/ 2". Tetején irás nélküli nagy kereszt, ara-
nyozott szegekből összerakva. A sirbolt pedig tég-
lákból készült, és igen erős; de, mint kőművesünk 
megjegyzé, egyszer már fel volt törve. 

íme ereklyéi a „meritis iuxta et aetate gravis" 
(Schmitth, f. h. 169. I.), a „senex et plenus dierum" 
(Job 42, 16.), a 103 éves aggastyánnak, a ritka bő-
kezű érseknek, az erélyes hazafinak, a szent életű 
léi fiúnak, ki előre megjövendölé halála napját e ma-
gyarul mondott szavakkal : „Néhai méltóságos Car-
dinális Pázmán Péter esztergami érsek, az én nagy 
Benefactorom, első jótevőm 16. Februarii (tulajdon-
kép mart. 19.) mult ki a világbul : méltóságos Lósi 

Imre esztergami érsek 17. Februarii (helyesben nov. 
9.) ment el Isten szine eleibe; m e g l á t t y á t o k , 
h o g y én 18 F e b r u a r i i (a mint csakugyan tör-
tént is,) m e g e d g y e z e m I s t e n e m m e l " (L. Ká-
rolyi , Speculum Jaur.Eccl. 107.1.). — „Ecce, kiáltott 
fel egy jelenlevő, s mind e nagyságból mi maradt 
főn ? . . . O s s a h u m i l i a t a " ! . . . Hlyen az emberi 
élet 

Tehát az Eszterházy emelte márványlapon em-
iitett egyik érseket megtaláltuk : bizonyítékul, hogy 
a többi kettő is itt lesz megtalálható; csak hogy hol? 
E sírboltban semmi nyoma annak, hogy valaha más 
koporsó is lett volna benne. De miután a ,Purpura 
Pann.' (67. 1.) ezt mondja Pázmányról: „Urnám se-
pulchralem ex statuto ultimae voluntatis, habere 
voluit l i g n e a m , sepelirique... non crypta qua-
piarn, sed in t e r r a , causatus Princeps modestissi-
mus et rerum humanarum caducitatem plus satis per-
spectam habens, convenire, ut corpus e terra eífor-
matuxn, rursus terrae matri restituatur", gyanitók, 
hogy e sirbolt alatt mélyebben lesz Lippay val együtt 
föllelhető; miután Széchenyi levén a három érsek 
közt, halála idejét tekintve, a legfiatalabbik, szük-
ségkép rája kellett, ha ugyan egy helyre temet-
kezvék, először akadnunk. Uj koporsót hozatva te-
hát , beletakaritók a tisztes hamvakat, és kiemelve 
a sírboltból, mélyebbre ásattunk 

Elmúlt feszes várakozás közt egy, két , három 
óra, elmúlt dél, az ásók tovább egy ölnél mélyebb-
re hatoltak: de mind eredménytelenül. Már kétség-
be estünk; lélve, hogy ha Pázmány, végkivánata 
szerint, csakugyan egyszerű deszka-koporsóban a 
földbe ásatott, az hamvaival együtt annyi évek alatt 
egészen elporladhatott. De deszka-darabokat mégis 
csak kellett volna találnunk; pedig egy-kétkis cson-
ton kivül semmi sem került elé. Mélyebben csak nem 
lehet, gondolók; azért délután 4 óra felé elhagyat-
tuk az ásatást : más, közel helyen kisérlendők meg 
szerencsénket. 

Felhányattuk a stallumok melletti márványla-
pokat, de rövid kísérlet megmutatta, hogy eredmény 
nélkül; mert semmi sírboltra sem akadtunk. — Még 
egy végkisérletet tettünk. 

Megemlékezve a régi jámbor szokásról, melly 
szerint az egyháznagyok a főoltár elé szoktak te-
metkezni, ott szedettünk fel néhány márvány lapot: 
s ime, alig mélyeszté le kőművesünk csákányát, 
tompa viszhangot éreztünk lábaink alatt. Semmi 
kétség,kiáltánk fel: itt sirboltnakkell lenni; s csak-
ugyan nem is csalódtunk. Félre takarítva ugyanis a 
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földet, vagy két lábnyi mélységben egy sirbolt felső 
ivei tűntek elé. Daczára az esti homálynak, áttöret-
tünk; és ismét égő gyertyát eresztve le a nyiláson, 
két koporsó állt szemeink előtt. Milly öröm!... Sen-
ki sem kételkedett, hogy ezek Lippay, és Pázmány 
csontjait rejtik. A megnagyobbított nyiláson ismét 
Geiger József ment le először; és igy ő volt legelső, 
ki a nagy Pázmánynak 200 évnél régebben itt nyug-
vó ereklyéit meglátta, s mint egykori növendéke az 
általa alapított papnöveldének (Pazmaneum), mély 
hálával tisztelhette ! . . . 

Az összeroskadt mindkét koporsónak deszkada-
rabjai feladatván, csudálkozásunkra semmi föliratot 
sem találtunk rajtuk. De ez meg nem zavart; hisz 
egyikünk sem kételkedett azon perczig is, hogy e 
két koporsó Lippay és Pázmány hamvait rejti: arra 
mutatnak emiitett iróink szavai ; arra a többször em-
iitettük márványtábla, mellynek egyenes irányában 
van e sirbolt ; és igy betű szerinti értelemben vehet-
jük e szavait: „Quorum veneranda ossa, h a c re-
q u i es c u n t in f o s s a " ; arra mutat végre Lippay 
végrendeletének felhozott első pontja. Tehát erről 
kétség sem volt; csakhogy most mellyik koporsó 
rejti Pázmány ereklyéit?. . . E zavarból ismét Lip-
pay végrendelete rántott ki, melly ugyanis többek 
közt ezt mondja: „Tertio (habeo) C r u c u l a m , 
q u a e m e c u m s ep e 1 i a t u r." E keresztecskét kel-
lett e szerint mindenek előtt keresni; és sikerült is a 
jobb-oldali (in cornu epistolae) koporsóban levő hul-
lán megtalálnunk. Tehát ez Lippay György, és igy 
a másik szükségkép keresetünk, kutatásunk kiváló 
tárgya, a h a l h a t l a n P á z m á n y P é t e r ! . . . 

A keresztkeresés alkalmával egyúttal az egész 
koporsó tartalma fölvetetett. Találtunk e szerint az 
emiitett ezüst lánczon függő ezüst kereszten kivül, 
kemény fából készült nagyszemü olvasót, mellyen a 
Miatyánkot jelelő szemek gyönyörű finom metszetű 
arczképeket tartalmaznak. Fején, melly veres bár-
sony-rojtos vánkoson nyugszik, kék színű infulát, 
alatta szőke fodros hajat. A szőke szakáll és bajusz 
jobbadán megvan még. Találtunk pastorale darabo-
kat , egész kelyhet, patenát: mindez aranyozott fá-
ból. A hulla veres damask reverendába van takarva; 
fölötte két finom sárga selyem tunieella és' sötét szi-
nü casula; végül még meglevő lábcsontjai, fehér se-
lyem hímzett czipők. Pázmány hamvainak közelebbi 
szemügyre vételét a beállott setétség miatt más nap-
ra halasztók. 

Sept. 13-án, elterjedvén a városban az esemény 
Ilire , kora reggel számosan jelentek meg a lakosság 

minden rétegéből a templomban; hogy e hires három 
érsek hulláinak tiszteletére legyenek. Nagy-mise 
után számos egyházi és világi urak jelenlétében le-
mentünk, Geiger József, Poeck József pozsony-kül-
városi lelkész, és öcscse Poeck Rezső növendékpap, 
meg én a sírboltba, hogy a közelebbi vizsgálatot 
Pázmány hamvainál véghezvigyük. 

Ha látták olvasóim Pázmánynak különösen ré-
gibb arczképeit, például Kalauzának nagy-szombati 
1666-ik évi kiadásában, akkor kissé fogalmuk le-
het, mint találtuk e nagy érseket sírjában feküdve. 
Arczbőre összeszáradva bár, és orr, meg ajk nélkül, 
megvan még, s fején a jezuita formájú háromszegle-
tes, egyszerű, fekete posztóból készült quadratum, 
mint az említett képeken láthatni. Csontja, valamint 
Lippayé is, többnyire megvannak még; nem ugy 
Széchenyinél, hol alig találtunk valamit ruháján ki-
vül: mit egyébiránt annak tulajdonithatunk legin-
kább, hogy olly öreg korában halt meg. — De foly-
tassuk Pázmányról. 

Haja, szakálla és bajusza ép még, bár természe-
tesen többé nem teljesen. Hullája fölött veres damask 
reverenda terül, melly középig gombokkal ellátva, 
onnan egész végig nyitva áll, és kabátformáju ; col-
laréja nincs, hanem reverendájának gallérja pótolja 
helyét, ugy, mint a jezuiták máig is hordják. Lábán 
egyszerű bőrczipők 

Illy egyszerűn temetteté el magát a magyar 
kath. egyház egyik legnagyobb áldornagya! Sem-
mi ékszer, semmi fény, még csak püspöki jelmez 
sincs rajta! Mint egyszerű tagja fekszik itt ama szer-
zetnek, mellynek egykoron dísze, fénye, dicsősége, 
s később legnagyobb pártolója s jótevője volt; ezál-
tal is kimutatva nagy jellemét, mellyel minden hiu 
fényt, pompát került", valamint életében, ugy halá-
lában is ! . . . 

Mi pedig szent félelemmel közeledtünk, és vizs-
gáltuk e megbecsülhetlenül drága ereklyéket; mert 
méltatlanoknak éreztük, magunkat e tisztes hamvak-
nak még csak szemlélésére is ; és áldók az isteni Gond-
viselést, hogy minket, érdemetleneket bár, részesí-
tett ama ritka kegyben, hogy illy drága nemzeti 
kincsnek fölfedezőivé választott! 

Lippay koporsójának hossza 6' 8", szélessége 
1' 1 " ; Pázmányénak hossza G', szélessége pedig 1' 
2 / / . A magasságot, összeesve találván a koporsókat, 
meg nem mérhettük. Sirboltjok egyik falán téglák-
kal berakott nyílást találtunk. Kőművesünk azon ál-
lítására, hogy e falon tul uj sírboltnak kell lennie, 
attörettünk; s csakugyan uj sírboltra akadtunk : de 
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ez az előbbinél jóval kisebb, alacsonyabb, és a mi 
különös, egészen üres volt : sőt az alján levő nyilás 
gyanit tatá, hogy Pázmány és Lippay koporsóit a 
gr. Pálffy családnak alatta levő sírboltján keresztül, 
melly kivül a templom oldalán bírt bejárattal, hely-
zék főnebbi nyughelyökre, a mint illy nyilás helyét 
csakugyan 'megtaláltuk a Pálffy-féle sírboltban is. 
Az emiitett üres sírbolt után többé más efféle sírbolt 
nem következvén, mint a falon eszközölt nyílásból 
lá t tuk, szükségkép hinnünk kell, hogy Fehérkövy 
István esztergomi érsek, ki Schmitth szerint (f. h. 
87. I.) Radetz István egri püspökkel szinte e temp-
lomban , „in medio Sanctuario" temetkezett, valahol 
lejebb a káptalani stallumok közepén fekhetik; de 
biztos adatok hiányában, fölkeresése más időkre ha-
lasztatott. 

Minderről még az nap (sept. 13.) ő eminentiá-
jához számos aláírással ellátott hivatalos jelentés té-
tetett; a sirbolt pedig további rendeletig deszkák-
kal betakartatott: mellyek azonban , minden eshető-
ségek elkerülése végett, hivatalosan lepecsételvék. 

Valamint mi kíváncsian várjuk a tovább törté-
nendőket, ugy nem fogunk késni, azokat e lap t. 
olvasóival annak idején közölni. K n a u z Nándor. 

A szegények apáczái Parisban. 
(Vége.) 

A „szegények nénikéi"-nek második háza a Regard-
uton létezik; 1851-ben lőn alapítva. Alapittatásának története 
következő : A tizedik osztálynak nemzetőrsége a nénikék segé-
lyező közreműködését vette igénybe ; hogy a fővárosnak tize-
dik kerületében az elszegényedett aggastyánok számára men-
hely nyittassék. Az osztály 14,000 franknyi összeget ajánlott 
alapítványul ; követelvén, hogy minden századnak két ágy-
hoz legyen joga. Azon fölül igértetett , hogy minden , ápolás 
alá veendő egyénért, annak neme szerint, 100, vagy 80 fran-
kot fognak fizetni. Ez ajánlat a nénikék részéről elfogadtatott, 
mire ők a Regard-uton letelepedtek. Az előre biztosított összeg 
daczára, a nénikék bevezetése nem történt nagyobb ünnepé-
lyességgel, semmint másutt. Korán reggel két nénike a házat 
tisztogatta, és minden szükségtelent onnan eltávolított. Alig 
hogy a helyiségek kiüríttettek, egy nemzetőri tiszt jelent meg, 
ki a történt alapításban egyik főtényező volt. E tiszt segítsé-
gét a nénikéknek felajánlván, segédkezet nyújtott a szobák 
tisztogatásában , nem pedig azok rendezésében : minthogy a 
nénikéknek még épen semmi házi-szereik és bútoraik nem vol-
tak. Egyik a szegények közül kissé korábban jelent meg, sem-
mint váratott. A tiszt a nénikéknek segített , hogy a szegény 
aggastyánt alkalmas helyre vigyék, és lehető kényelemmel 
ellássák. Pailleur abbé volt az első, ki a ház szükségeiről gon-
doskodott ; hozván magával a boldogságos Szűznek szobrát, 
sz, József és sz. Ágoston képeit. A szobrot ideiglenesen a kan-

dalló párkányzatára helyezte el , a rézmetszetü képeket pe-
dig a falon szegre akasztotta ; a mi meglévén, a nénékkel 
együtt letérdelt: a ,Miatyánk'-ot és az angyali Üdvözletet 
velők ajtatosan elimádkozván. Ezután néhány szót intézett a 
nénikékhez ; Őket fölbátorítván nehéz kötelességeik teljesíté-
sére : egyszersmid kérte az Istent, hogy e házra áraszsza 
mennyei áldását, s a nénikéknek, kik itt teljesitendik hivatá-
sukat, valóban anyai szivet adjon. E bevezetési ünnepély bi-
zonyára egyszerű volt : az üres szobák, a még ifjú nénikék, az 
ápolás alá vett aggastyánnak öröme, és a segélyül hivott Is-
tennek jelenléte olly mély és meginditó hatással bírtak, hogy 
könyekkel teltek meg azoknak szemei, kik e pompanélküli 
bevezetésnek szemtanúi voltak. Estve már volt egy ágy a nyo-
morult aggastyánnak, és szalmazsákok a nénikék számára. Ez 
idő óta minden szükségessel megtelt a ház : s most száz nyolcz-
van aggastyán talál itt jótékony menhelyet. 

Junius havában az érsek beszentelte a kápolnát. E fő-
pásztori működés alkalmat szolgáltatott megható ünnepélyre, 
mellyben a tizedik osztály nemzetőrei mind egyig részt vet-
tek. A ház azonban megtartotta a nénikék részéről az aláza-
tosság-, szegénység-, és Isten előtti kegyelemnek jellegét. A 
legfőbb állami hivatalnokoknak, kik a szerény kápolnába siet-
tek , részvéte az elszegényedett aggastyánok és nők körében, 
fényes tanuságul szolgált arra nézve, milly jótékony befolyást 
gyakorol az alázatosság , szegénység , és Isten kegyelme min-
den emberre. A kápolna beszentelésekor az érsek azon óhaj-
tását fejezte ki : vajha Francziaországnak minden városában, 
és Parisnak minden plébániájában az emberek a „szegények 
nénikéi"-nek áldozatkészségét tapasztalnák. A főpásztornak 
ez óhajtása sebes léptekkel megy teljesedésbe; és biztos kilá-
tás van arra nézve, hogy u j házak nagy számmal fognak ho-
vaelőbb alapittatni. 

Kezdetben a regard-utczai ház ollyannyira szegény volt, 
hogy a szerény kápolnácskában csak négyszögletesre ácsolt 
fatörzsek , mellyek az épitkezéseknél fönmaradtak , szolgáltak 
ülőhelyül ; s illy idomtalan törzsek sem voltak elegendő szám-
mal : ugy hogy az aggastyánok nem ülhettek egyszerre, ha-
nem hol az egyik, hol a másik élhetett e kényelemmel. „Ked-
vesen emlékezem vissza", igy ir abbé Aubineau, „a látványra, 
mellyet az aggastyánok e rögtönzött székeken ülve nyújtot-
tak , midőn beszédemet hozzájok intéztem ; minthogy mind-
annyian egyszerre nem ülhettek, ennél fogva sokszor támadt 
beszédem folyama alatt bizonyos udvariassági mozgalom , mi-
dőn az egyik az ülést a másiknak átengedni kínálkozott ; kény-
telen levén az által, ő maga állva iallgatni a beszédet : bizo-
nyára épületes jelenet volt az , csak olly igen ne zavart vol-
na." Jelenleg kedvezőbbek a körülmények : a nénikék minden 
törekvésüket arra fordítják , hogy szegényeik állapotát bol-
doggá tegyék. Tudva van, hogy némellykor szerény ünnepé-
lyeket is rendeznek a nénikék vendégeiknek számára. Egy 
illy ünnepély alkalmával a szegény aggastyánoknak magas-
rangu hölgyek és ezek gyermekei szolgáltak ; estve nagy mu-
tatvány rendeztetett: a legfőbb szerepet a büvlámpa játszotta; 
más alkalommal egyéb látványban gyönyörködtek Egykor 
kis savoyardot sipládájával törekedtek szerezni, s játéka mel-
lett tánczra kerekedtek. Bizonyára senki sem fog az illy mu-
latozáson megütközni, ha meggondoljuk, hogy a tánczos-, és 
tánczosnénak életkora legalább is másfél századot számított. 
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Egykor kellemetlen körülmények közt voltak a néni-
kék : ők ugyanis 5000 frankot fizetnek házbérül, a mi bizo-
nyára nem csekély teher , ha fontolóra veszszük, hogy ele-
gendő kenyerök sincsen, mellyel táplálkozzanak. Azonban se-
gített a Gondviselés. Eugenia császárné meghallván a nénikék 
szorultságát, segíteni akart raj tok, és 10,000 frankot küldött 
a nénikéknek. Nagy volt az öröm, és hálakönyek vegyültek 
imáik közé. A mi az aggastyánokat illeti, ők sokkal inkább 
felfogták az adománynak nagyságát , mellyben részesültek, 
semmint gondolnók. A nagylelkű ajándék nagy mértékben 
föllelkesítette őket : s hogy a jótékony császárné iránti hálá-
joknak méltó kifejezést adjanak, közös tanácskozásra egybe-
gyülekezvén , elhatározták , hogy néhány megbizottjok a csá-
szárné arczképét megvásárolja. Kevés pénzök levén , nem ve-
hettek mást egyszerű kőnyomatnál, k kiküldöttek csakhamar 
elhozták az arczképét, melly a közös összegyi'dekezésekre ren-
delt teremben a legszembetűnőbb helyen fel függesztete t t . . . . 
Az aggastyánoknak ez őszinte és kegyeletes hálája az erről 
értesített császárnét olly annyira meghatotta, hogy mesterileg 
faragott képszobrot küldött a nénikéknek ajándékul ; e szobor 
állíttatott tehát a kőnyomatu arczkép helyére, melly még min-
dig a legmélyebb tisztelet tárgya.. .. 

Mielőtt a nénikék harmadik házának történetét ecsetei-
nők, még meg kell említenünk a regard-utczai háznak később 
történt ünnepélyes beszenteltetését ; részt vévén ebben minden 
rangúak és rendűek nagy sokasággal. A nemzetőrségen kivül 
megjelent a párisi érsek, Perrot és Lawoestine tábornokok, 
kiknek utóbbika ez időben a tizedik osztály parancsnoka volt ; 
tovább Dupin, a törvéuyhozó testület elnöke , és más nagy-
tekintélyű férfiak. A nemzetőrség teljes diszben jelent meg, 
hogy a nagy vendégek tiszteletőrségét képezze. A nénikéknek 
azon szerencsés ötletjek volt , hogy részint házi kertjek virá-
gaival, részint az urnapi ünnepélyről megmaradt virágfüzérek-
kel a nemzetőrök szurony ait fölékesítették ; mi által a csapa-
tok ünnepies küldiszt nyertek. A katonai zenekar elhallgatása 
u tán , a párisi érsek következő beszédet mondott: „Uraim! 
Önök körében itt e helyen igen boldognak érzem magamat, s 
én e boldogító érzelmet örömmel fejezem ki jelenleg, hogy 
önök előtt erről tanúságot tegyek. IIa Paris városának 10-ik 
kerületében a legvagyonosb polgárok laknak, ugy más részről 
meg kell vallani, hogy jótékony cselekedetekben is a legelső 
helyet foglalják el. Jelen év alatt e városkerületben önök több 
bölcsődét, menhelyeket és iskolákat nyitottak , mellyeket mi, 
egyházi áldásaink- és imáinkkai felszenteltünk. Miután önök 
igy atyai szeretettel gondoskodtak a növekedő ifjúságról, sze-
meiket az aggkorra fordították, s igy az emberi élet e két vég-
pontját mintegy átkarolták. Bizalmukat a vallásos nő-testüle-
tek jótékony befolyásába helyezvén, áldást igérő intézetet 
alapítottak , s másoknak követésre méltó jó példát szolgáltat-
tak. Hadd tekintsenek ide nemes versengéssel a többi kerület 
lakosai, és siessenek önök példáit követni. Illyképen a haza 
iránti kötelességeiknek mint keresztények , mint polgárok és 
mint emberek nemesen és nagylelküleg eleget tettek. Mint 
emberek, jól megértették, hogy az emberi társadalomnak min-
den egyes tagja köteles a szerencsétlenség napjaiban ember-
társai nyomorában részt venni, s e részvétet erőteltig segélye-
zéssel tanúsítani. Mint keresztények, felfogták, hogy a szere-
tet magában foglalja a törvény összegét; minél fogva minden 

szegényt Jézus Krisztus testének tagja gyanánt tekintettek. 
Mint polgárok, jótékony balzsamot öntenek a társadalom leg-
mélyebb s legmérgesebb sebére ; a népnek jótéteményezések 
s jó akarat által bebizonyítván, hogy valósággal testvéreikül 
ismerik el magukat, s hogy nyomora, és szükségei iránt keb-
lökben rokonszenvet táplálnak. . . . Igy enyhítik hathatósan 
az elkeseredést. Bízzál, szeretett haza! te azon napot mint 
megmentésed napját fogod üdvözölni, mellyen az emberi tár-
sadalom minden osztályai testvérileg kezet fognak, s melly 
napon a ker. törvény a világon az egyességet és szeretetet 
helyreálliíandja ! Ez leghőbb óhajtása annak, ki hozzátok 
szól, és az Atyáé, ki a mennyekben van. . . . " 

A tisztelet érzete, melly a hallgatók sziveit elfoglalta, 
nem engedte, hogy az öröm hangos tetszésnyilvánításokban 
kitörjön; mindenki mélyen meg volt indulva. Dupin, legyőz-
vén megindulását, hosszabb szünet után könyek közt igy szó-
lott: „Én, mint polgár, és e plébániához tartozó keresztény, e 
hajlékba jöttem , hogy tisztelettel hajoljak meg érsek atyánk 
előtt , s hogy, mint önök, az áldásban részesüljek : én enge-
dek önök felhívásának ; ám legyen : szavamat emelem, de 
csak azért , hogy önöknek ez intézet létesítéséhez szerencsét 
kívánjak. Önök jó példát adtak; megmutatták, hogy, ha a pol-
gár fegyverhez nyul, nem lelkesíti őt mindig a harczvágy... . 
Gyakran a szerencsétlen körülmények kényszerítik, fegyve-
rét használni. De soha sem tűnt ki olly világosan, mint ma, 
hogy a nemzetőr egyenruhája alatt mindenek fölött keresz-
tény , jótékonyságra hajlandó szív lüktet." — Az ünnepély 
végén kegyes adományok gyűjtettek : s alig volt, ki erejéhez 
képest filléreivel hozzájárulni ne törekedett volna. Ez idő óta a 
nénikék e háza, főleg a nemzetőrök jótékonysága , és Lawoe-
stine tábornok valóban atyai pártfogása következtében mind-
inkább kiterjeszté működését. Lawoestine részvéte olly nagy 
volt, hogy a szegény aggastyánok részéről teendő folyamod-
ványt ő hozzá kellett intézni, k i , a mennyire lehetett , soha 
senkinek sem tagadta meg kérését. 

Ki hinné? maga a legutálatosabb szenvedély is a néni-
kék e házát hasznára fordítani törekedett. Egykor egy fösvény 
aggastyán, fel akarván haszálni az alkalmat, hogy itt minden 
költség nélkül kényelmesen töltse élte még hátralevő napjait, 
befogadtatásért folyamodott : a mit meg is nyert. Azonban 
szenvedélye csakhamar elárulta őt ; és , nehogy más érdeme-
sebbet, azazollyant, ki az ápoltatást igazságosabban veheti 
igénybe, megfoszsza a jótéteménytől, a nénikéktől elutasittatott. 

A „szegények nénikéi"-ne!c harmadik háza eleinte a 
posta-utczában volt ; később pedig az intézet elég téres épü-
letbe, a beauveau-i utczába, a Sz.-Antal-külvárosba áttétetett. 
Kezdettől fogva mindjárt kizárólag aggastyánok ellátására ala-
píttatott, és pedig a Saint-Marceau külvárosiak számára; áll-
ván a császárné személyes pártfogása alat t , ki évenkint 4000 
frankot ád a házbér fedezésére. Sehol sem volt nagyobb szük-
ség illy menhelyre , mint itt. Saint-Marceau külváros minden 
testi s lelki nyomor- és szenvedésnek sz ínhelye . . . . maga a 
nép „szenvedések külvárosának" nevezi. Oh hány aggastyán 
hal itt meg egészen elhagyatva pallásszobácskájában, a leg-
nagyobb szükség- és nyomortól körülvéve ! Parisnak jótékony 
lakói ez intézettől sem vonták meg segélyöket. A császár 800. 
a császárné 1000 frankot küldött az első szükségek fedezésé-
re. . . . Jelenleg száz nyolczvan aggastyán talál e házban men-
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helyet. A jó nénikék itt is, daczára a nagy nyomorúságnak, 
az aggastyánoknak , mint ők mondják , örömnapokat tudnak 
szerezni. X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir . Apostoli Fölsége f. évi September 5-én kelt legfelsőbb 

határozatánál fogva , Dr. P e l i k á n József szathmári kanonokot só-
vári czimzetes apáttá , ugy szinte S c h m o t z e r Ignácz nagy-bányai 
plébánost koppáni czimzetes préposttá méltóztatott legkegyelmeseb-
ben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége, f. évi sept. 5-én kelt legfelsőbb ha-
tározata szerint, az egri székes-főkáptalannál olvasó-kanonokká F e-
r e n c z y "József éneklő-kanonokot, éneklő-kanonokká M a r i á s y 
Gábor székes-egyházi főesperest, örkanonokká D a n i e 1 i k János 
mesterkanonokot, székes-egyházi főesperessé N é m e t h Mihály mes-
terkanonokot , pankotai főesperessé V e z e r 1 e Gáspár mesterkanono-
kot , végre valóságos kanonokokká K á 1 n o k y Ferencz czimzetes ka-
nonokot, esperest és fényes-litkei plébánost , ugy szinte P e r g e r 
János prépostot, szabolcsi főesperest és nyíregyházai plébánost mél-
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Pozsony , sept. 13-án. A fiúi kegyelet a halhatatlan 
P á z m á n y Péter esztergomi bibornok-érsek emléke iránt, 
egy helyett három esztergomi érsek földi maradványainak föl-
fedezésére vezetett a helybeli, sz. Márton püspökhez czimzett 
társaskáptalani templomban a főoltár előtt. Nt. K n a u z Nán-
dor káplán u r , m. 1.1. levelező tag, Schmitth ,Archi-Episcopi 
Strigonienses' czimü munkájából, és Lippay György eszter-
gomi érsek végrendeletéből méltán következtethette, hogy 
Pázmány Péter porai az emiitett templom főoltára előtt nyu-
gosznak. A szentély falában, tovább az oltár epistola-részével 
rézsútos irányban , van egy márványtábla , s rajta következő 
szavak bevésve : „Tribus Magnis Hungáriáé Columnis, Petro 
Pazmano, S. R. E Cardinali, Et Archi-Episcopo Strigoniensi : 
Georgio Lippai Etiam Archi-Episcopo Strigoniensi : Georgio 
Szecseni ltidem Archi-Episcopo Strigoniensi, Patriae Patri-
bus, Quorum Yeneranda Ossa Hac Requiescunt In Fossa, Po-
suit Hunc Lapidem Gratitudinis Ergo, Illustris S. R. J . Prin-
ceps Paulus Estoras, Regni Hungáriáé Palatínus, Anno Do-
mini MDCCX." E szavak értelme világos ugyan, de általuk 
a sirok helye még sincs tüzetesen meghatározva. Tegnap te-
hát ásáshoz fogtak, és még az nap két koporsóra akadtak : a 
mellyeken talált és olvasható betűk kétségen kivül tették, hogy 
az egyik koporsóban Lippay György (esztergomi érsek 1642— 
1666. eszt.) , a másikban Szécseni György (esztergomi érsek 
1685—1695. eszt.) csontjai nyugoszuak. Mindegyik koporsó-
ban a főpapi mellkereszt is megvolt. Mivel az egészről nt. 
Knauz u r , mint legilletékesb szemtanú, kimeritő s bővebb 
fölvilágosítást és leirást fog bizonyosan adni, azért ezúttal mi 
csupán csak megérintjük : hogy Pázmány Péter koporsóján 
nincs ugyan fölirás, de azért valódiságáról, több dönthetlen 
okoknál fogva, kételkedni nem lehet. Magában értetik, hogy 
mindezekről hivatalos jelentés tétetett Esztergomba , honnan 
ő eminentiájának utólagos rendeleteit várjuk. —p— 

H.-Dorogli , sept. 14-én. Folyó hó 8-án, szeplőtelen 
szűz Anyánk születése napján történt meg a hajdu-doroghi 
rom. kath. templom fölszentelése ; mellynek körülményeiről 
az olvasó közönséget tudósítani, kötelességemnek tartom. 
Hiszen majd három évig epekedett lelkem e nagy nap 

után, s majd három évig sohajtozták hiveim annak fölvirradá-
sát : és most, midőn közös óhajtásunk teljesült, midőn diszes 
templomunk szentelt falai között naponkint föltárjuk szivün-
ket mennyei Atyánk előtt : ne adjuk tudtára többi testvére-
inknek , hogy velünk örvendjenek!? Oh ez lehetetlen; mert 
különben a legfeketébb hálátlanság bűnével bélyegezném lel-
kemet ; mit az életben soha sem tudnék magamnak megbo-
csátani. Bizva tehát t. szerk. ur méltányosságában, miszerint 
soraimat becses lapjába fölveendi, röviden előadom azon nap 
eseményeit, mellynek hajnala a legtisztább örömsugarakkal 
köszönté lelkünket. Értésünkre esvén, hogy f. hó 8-án ke-
gyelmes érsekünk személyesen akarja megáldani templomun-
kat , ft. Perger János prépost és főesperes u r , és t. Moson 
György, közkedvességü járásbiránk többek kíséretében eléje 
mentek Polgárra, s ott nyilvániták üdvözlő tiszteletöket. A 
szomszéd nánási határban várta H.-Nánás városának küldött-
sége ; mellynek élén t. Varga Lajos ref. lelkész ur szívből 
fakadó meleg szavakkal üdvözlötte ő kegyelmességét ; s a kül-
döttség mintegy liusz lovas legénytől környeztetve, egészen a 
h.-doroghi határig követte: hol a h.-doroghi küldöttség szinte 
husz lovas legénytől kisértetve fogadta ; s ennek élén ft. Szabó 
György gör. kath. lelkész és esperes szónokolt. Azután nyolcz 
mozsárágyú folytonos durrogása, s mindkét egyház harang-
jainak zúgása között elérkezett ő kegyelmessége városunkba, 
és szerencsés megérkezéseért hálát adandó a mindenek Urá-
nak , a gör. kath. templomba lépett. I t t igen megható látvány 
lepte meg a közönséget. Mintegy ötven-hatvan, fehér kön-
tösbe öltözött leányka, fölkoszoruzva , köralakban foglalta el 
az egyház közepét. A baloldalra helyezett éneklő kar , zene 
kíséretében lélekemelő hangon zengedezte a főpásztor elfoga-
dásakor énekelni szokott hymnust. Ezen ártatlan élő virágok 
közt leborulva imádkozott az ősz patriarcha ; s mintha a kis-
dedek ajkairól nyerte volna a dicsőséget, egészen átszelle-
mülve látszott lenni. Valljon mit érezhetett? Valljon milly 
szókkal imádkozhatott!? Vagy képes-e az ember szavakban 
kifejezni érzelmeit akkor, midőn több ezerek ajkairól áldás 
hintetik rá ; s midőn szive-lelke egy érzelemmé olvadva, ne-
mes tettének öntudatából származott örömét Istenének ajánlja 
föl ! ? Nem tudom.. . . En csak annyit tudok, hogy többször 
erőt kellett magamon venni, nehogy szivemből fölerőszakos-
kodó könyeim elárulják megindulásomat. Elvégezvén kegyel-
mes urunk hálaimáját, a mindenünnen hullámzó népcsopor-
tok közt elérkezett tek. Orosz József ur hajlékába, hol már 
ezelőtt három évvel is kitűnő vendégszeretet-, és kath. kegye-
lettel fogadtatott. Néhány perez múlva övéi kíséretében meg-
tekintvén a fölszentelendő templomot, és a paplakot, a nép 
örömüdvözlete közt visszatért szállására. Másnap reggeli 9 
órakor ágyúdörgés, és a harangok zúgása hirdeté a népnek, 
hogy ő kegyelmessége kiindult szállásáról ; mire nézve a sza-
bolcsi főesperesség minden kerületeiből, bérmáltatás végett 
egybesereglett nép zászlókat lobogtatva, s ajtatos énekeket 
zengedezve eléje indult, és kegyeletteljes tisztelettel kisérte 
a templom előtti térségig. Azután megkezdetett a templom-
szentelési szertartás , mellynek fölsége , s méltóságteljes 
nagyszerűsége, nem csak hiveinket, de a jelenlevő prote-
stánsokat is méltán meglephette; mert diszes egyházi kön-
tösökbe öltözött két infulás főpap, s mintegy 36 lelkész 
tevének segédszolgálatot ő kegyelmességének ; s midőn mind-
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nyájan az egek Ura előtt megalázódva földre borultak , el-
mondandók a minden szentek letenyéjét, e jelenet olly sziv-
reható látványt nyúj tot t . hogy a kiben az emberi érze-
lem utolsó szikrája még ki nem aludt, annak a lélek szár-
nyain múlhatatlanul egészen a mindenható Istenség trónjához 
kellett emelkednie! Ezek után megnyíltak a templom ajtó-
szárnyai, s az egyház belseje, s oltárképe is fölszentelteívén, 
a föld porából összerakott épület a Magasságbelinek hajlékává 
lőn : hogy a határtalan Istenséget magába fogadja ; hogy a 
Jézus koporsóját ábrázoló oltár helyet adjon a megtestesült 
Istenembernek ; s az örök szeretet kifogyhatlan kutforrásává 
változzék az örök élet után epedő szomjas lelkeknek. A ke-
netteljes sz. beszédet t. Támár Imre p.-petrii lelkész ur tar-
totta; ki t , mint átalában ismert jeles szónokot, minden jelen-
levők magasztaltak. A sz.-mise után a templom falain kiviil 
végezte ő kegyelmessége a bérmálás szentségének föladását. 
A fölolvasott ezédulák számából kitűnt, miszerint 951 lelket 
erősitett meg üdvözitő hitünkben. Délután fél kettőkor végez-
tetett be az egész szertartás ; mellyet ünnepélyes lakoma kö-
vetett: mellyen ő kegyelmességének magas személyén kivül 
nagys. Lévay Sándor nagyprépost, és Máriássy Gábor apát 
kanonok urak , mintegy 45 lelkész és Biharmegye főnöke, 
nagys. Drevenyák Ferencz u r , több uri hölgyek és hivatalno-
kok, szóval 147 személy volt jelen. Nem is kell emlitenem, 
miszerint érsek ő kegyelmességének hosszú életeért több po-
harak ürittettek : mert ez már magában értetődik. A vig zene 
kíséretében lefolyt lakomát nagys. Lévay Sándor nagyprépost 
ur végezte be egy classicus pohár-köszöntéssel, mellyben olly 
szivreható meleg szavakat intézett a jelenlevő prot. lelkész-
és vendégekhez, hogy mindnyájan többszörösen ismételt han-
gos „éljen"-ekben tőrének ki. Estve a városban több épület ki-
világittatott, s a es. k. pénztári hivatal ablaka érsek ő kegyel-
mességének arczképét igen csinos transparentben tünteté elő 
illy körülírással : „Tisztelet és hála jeléül." Az ujonan föl-
szentelt templom ablakai s tornya szinte kivilágíttattak , és a 
chorus ablakán egy transparent a hit, remény és szeretet sym-
bolumát ábrázolta illy aláírással : 

Istennek házat, minekünk imaházat emeltél ; 
Mig élünk, nevedet áldani fogjuk, atyánk! 

Másnap reggel távozott el tőlünk szeretett jó atyánk : örök 
emléket hagyván sziveinkben ; mi pedig hálás szeretetünk vi-
rágait hintettük a távozó útjára. Mielőtt bezárnám soraimat, 
t. szerk. ur engedelméből megemlítem , miszerint templomunk 
60—70 ezer v.frtba került , és egészen ő kegyelmességének 
költségén épült. Hossza a sekrestyével 16 öl, szélessége 6 öl, 
5 öl magas boltozattal. A gyönyörű oltárkép a szeplőtelenül 
fogantatott Szüzet ábrázolja. Jakobey müve. A torony , fede-
lével együtt, 16 öl magas, három kedves szavú haranggal ; 
mellyek egyike 11 mázsás a szeplőtelen szűz Mária nevére, a 
másik 4 mázsás , sz. Adalbert, a harmadik pedig 2 mázsás, 
nep. sz. János nevére szentelve. Az egész templom egyszerű 
stylben, de tiszta, öszhangzó kedves Ízléssel van építve; di-
csőségére válik Grieger István b.-újvárosi építőmesternek. 

Homlokzatát aranyozott márványtábla ékesíti (Gerenday mü-
ve) , bevésett érseki czimerrel, és alján e chronosticonnal : 

BartakoVICs BéLát, a nagy érseket áLDIaD o hü nép : 
Isten e halLékát áLtaLa nyerte Dorogh. 

Ft. Perger János u r , mint az épités főfelügyelője , ő kegyel-
messége tudtán kivül tétette föl e márványtáblát: hogy a h.-
doroghiaknak ne csak elhamvadandó szivökbe, de márványba 
is legyen vésve ő kegyelmességének emlékezete. Igaz , hogy a 
sziv egykor elhamvad ; de a siron tul is élni fog annak szere-
tete. A márványtábla is elporlik idővel: de mit a gyermeki 
szeretet rá vésett , soha el nem enyészhetik ; mert Isten is föl-
irta azt az örök élet könyvébe ! Nem halhat meg annak emlé-
kezete, ki Istenének hajlékot épített! Azon óhajtással zárom 
be soraimat, hogy a jó Isten adjon minden megyének illy fő-
pásztort , minő a mienk ; nekünk pedig áldja meg szivünket, 
hogy jó atyánk határtalan szeretetét hűséggel, engedelmes-
séggel , és viszonti szeretettel jutalmazhassuk. 

R é p á s z k y Lajos , h.-doroghi plébános 

Bács (kalocsai főegyházmegye), sept. 15-én. Azok, 
kik a népek lelki kormányzásával megbizatvák, érezni fog-
ják, milly kellemes tisztet teljesitett tegnapi nap, mintsz. ke-
reszt felmagasztaltatása ünnepén, nt. Samanovics István ker. 
alesperes, és bácsi plébános ur, midőn a templom előtt fölállí-
tott csinos márványkő keresztet ünnepélyesen megszentelte. 
A megtartott sz. mise után a néptömeg ajtatos menetben in-
dult az ujon fölállított kereszthez : és elénekeltetvén a Jézus 
kinszenvedésérőli litánia, a keresztszentelési szertartás , és 
utána az ünnepélyhez alkalmazott sz. beszéd tartatott meg, 
mit a ,Te Deum' hálaének zárt be. A fölállított vörös már-
ványkereszt (mellyen Csehországban öntött vas-, de egészen 
megaranyozott feszület, alant pedig csinosan faragott Mária-
szobor áll,) Harpf József, legújabban Zomborban letelepedett 
művész, dicséretes és ajánlatra méltó müve, illy fölirással : 
,1859. pia liberalitate fidelis populiBács erecta' : melly a szál-
lítási költségen kivül 220 p. frtba került. Bács város érdemes 
elöljárói, s azok élén, a minden jóért buzgó Oltoványi György 
jegyző ur , ez által ujolag bebizonyították azon keresztényi 
buzgalmat, mellyel a magasztos nagyságú parochialis temp-
lomuk diszét emelni kedves kötelességöknek ismerik. Miért is 
megérdemlik , hogy a kereszten Fölfeszitett, jobbját városuk-
tól soha meg ne vonja! Az ünnepélyt a nt. alesperes és plé-
bános ur által adott szives ebéd zárta be. Öröm tölté el lelki-
pásztori kebelét, midőn látta, miként a hivei kebelébe ülte-
tett buzgalom, e legújabb alkalommal is megszülte ohajtott 
gyümölcsét. E g y r é s z t v e v ő . 

Kegyes adományok : 

A Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak : 
Krumpek Rozáliától 2 frt a. é. 

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

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

T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egyház- nagy tekintetben édes hazánk is, és a legnagyobb 
zal. IX. X. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország- részben elpártolt würzburgi, münsteri, paderborni, 
ból, Olaszország- és Némethonból. — Irodalom. stb. püspökségek. És ez annyival inkább, minthogy 

az egyház, az emberi gyengeségek bölcs számba-
vétele mellett, a főnemességnek az eretnekség- és sza-

Anglia újbóli egyesülése a katll. egyházzal , kadáshoz vonzó csalétkét, tudnUlik a papi javak tör-
vénytelen birtokolását eltávolitá; miután Pólus bi-
bornok-követ, a neki III. Gyula pápa által különö-

Miután a tanácskozási határozatok pápai helyes- sen e végre adott hatalmánál fogva, a főnemesség-
lést nyertek, megtartás végett Pólus azokat kihirdette- nek az egyházi javak visszaadását elengedte, s őket 
té. Némellyek ezek közül élénk ellenzékre találtak: ki- e javak törvényes uraiul elismerte, 
vált ollyanok, mellyek a visszaélések ellen irányoztat- bizalommal lehetett tehát a kath. világ, 
tak ; visszaélések ellen, mellyek némileg bevett nem- miszeiXt az egyház terebélyes fájához annak egy 
zeti szokásokon alapultak, például : ,de nimio in victu hataliMs ágát ismét feloldhatatlan kötelékekkel csa-
clericorum luxu, de certo ferculorum in mensa numero, tolhatandja. Bizott, hogy Fülöp és Mária uralkodó-
dé pluralitate beneficiorum.' Ez engedetlenségből, és háza az angol trónon, egy trónörökös által mind^n-
egynémelly papok zugolódásából sokan az egyesülés, korra megszilárduland. Maga a királyné is hivé, hogy 
és megtérés nagy müvének nem kedvező sikert jósol- megáldott állapotban van. Azonban mit a terhesség 
tak. „Unde iani tum homines" (irja Scanderas, de előjeleinek hittek, csak az előtérbe nyomuló vizi-be-
schismate anglic. lib. 2.) „aliquot pii, et prudentes tegség nyomai voltak; mellynek meggátlására épen 
timuerunt, ne iterum a Domino gravioribus quam azért a kellő lépéseket megtenni elmulaszták. Igen, 
antea flagellis vapularemus." E nézet mindenesetre a rossz irányban rendelt megtartóztatás a bajt még 
kissé szigorú-, és setétnek látszik. Bizonyára, a ret- nevelte: elannyira, hogy az nem sokára gyógyit-
tentő széküresség ideje alatt felnőtt papságtól egy- hatatlanná vált. 1558-ik évi november havában a ki-
szerre a legfelsőbbeket nem követelhettük. A vissza- rályné lázba esett, melly naponkint növekedett: s 
térés, a kiengesztelődés hosszabb tartóssága mellett, az emiitett hó 17-én, a hosszabb életre méltó fejede-
bizonyára ez ellenzék is megszűnt volna. De Isten- lemnő megszűnt élni. De a szerencsétlenség, melly 
nek bölcs végzeteiben másként volt meghatározva. ez országot meglátogatá, még nem volt teljes. Inogni 

Az egyház nagyszerű történetében nem sok kezdett a másik oszlop is, mellyre ez ország újból 
olly gyászesemény fordul elő, mint az, melly An- épitett egyháza támaszkodott. Pólus bibornok, ki 
gliát, a kath. Mária királynő-, és Pólus bibornok még alig tölté be élete 58-ik évét, néhány nappal e 
canterburyi érseknek azonegy napon történt halá- gyászesemény előtt, negyed napos váltó-lázba esett, 
Iával érte. Az ellen-reformatio szent müve épen a melly uralgó, s ragályos volt, és épen akkor a papok 
legélénkebb menetben volt. Hogy a magasztos czél közt nagy pusztitásokat tett. Miután a baj mindin-
elérésére nem csekély nehézségekkel kellett meg- kább veszélyes lett, a bibornok rendbe akarta hozni 
küzdeni, az nagyon természetes: azonban kétséget ügyeit, hogy hátralevő perczeiben egyedül lelki 
nem szenved, hogy ernyedetlen kitartás, és az egy- üdvével foglalkozhassék. November elején, III. Pál 
házi, s világi hatalom karöltött igyekezete mellett, pápától nyert véghagyományozási engedély folytán 
ezek múlhatatlanul legyőzettek volna; s napjaink- elkészité végrendeletét. Élő tanuja az, ifjúságától 
ban Anglia épen ugy állt volna megszilárdulva a végperczéig folyvást megőrzött jámbor, és a hittől 
kath. hitben, mint az elébb majd egészen protestan- lelkesült érzelmeinek. Ez okmány bevezetése igy 
tisált Austria, Morva- és Csehország, mint sok, és hangzik: 
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„Először lelkemet (Isten sz. kegyelme által szi-
lárdul, és minden kétkedés nélkül állván a hitben, 
mellyet elődeim a romai szentegyháztól, minden egy-
házak anyjától vettek,) egész alázatosságban a min-
denható Istennek, ki engem teremtett, és a mi urunk 
Jézus Krisztus által megváltott, ajánlom. Vallom, 
hogy egy és szent anyaszentegyházában, s a romai 
pápa, ki az apostoli egyházat kormányozza, iránti 
engedelmességben, életem minden napjaiban éltem; 
és ebben akarok meghalni is. Hogy pedig ezt tehes-
sem; hogy Isten végetlen irgalma, és Jézus Krisztus 
érdemei által ugyanezen szent hitben, és engedel-
mességben egész végig állhatatosan megmaradhas-
sak : óhajtóm és kérem, hogy a boldogs. szűz Mária, 
s az egész győzelmes, és szenvedő egyház szószólása 
és közbenjárása által támogattassam ; miután saját 
méltatlanságomra félelem-, és rettegésben emléke-
zem : de e mellett Isten irgalma-, és kegyelmében 
bizom ; s várom, és remélem testemnek feltámadását, 
és az örök életet, a mi urunk JézusKriszti^Kual,ki 
az Atyával és Szentlélekkel egyetemben egj^fc'az Is-
teneinek dicséret és dicsőség mindörökké. Aűien" *). 

Minthogy utolsó éveiben Pólus bibornok az egy-
ház feje, IV. Pál pápa részéről, ki minden jeles tu-
lajdonai mellett, előhaladt korának daczára is, a 
gyanú- és indulatosságra, fájdalom! olly hajlandó 
volt, az egyház körül szerzett érdemeinek elismeré-
sét nem, de igen, némi részben félreismerését volt 
kénytelen tapasztalni: jónak látta végrendeletében 
minden keserűségtől ment szivének, s az egyház fe-
je iránti odaadásának érzelmeit kifejezni. „Szentséges 
atyánk- és urunktól, igy szól az illető hely, IV.Pál-
tól, kit a pápai székre történt felmagasztaltatása 
előtt is atyámként tiszteltem, és a kinek becsületét 
pápasága alatt is, Isten szent akaratához alkalmaz-
kodva, mindig előmozdítani akartam (minthogy 
minden vállalataimnál és követségeimnél, mellyeket 
a szent-szék megbízásából viseltem, mint lelkem su-
galja, soha sem kerestem, egyebet, mint Isten dicső-
ségét , és az egyház hasznát és felmagasztalását), 
szent lábainak csókolása után, a legmélyebb tiszte-
lettel atyai áldását kérem; neki békét, üdvét, és 
minden valódi boldogságot óhajtva." 

Testére nézve rendelé, hogy az a canterburyi 
székes-egyházban, még pedig azon kápolnában té-
tessék örök nyugalomra, hol egykor Tamás, a szent 
vértanú, és érsek feje őriztetett 2). Két kápolnában, 

*) Epp. Poli. Tom. V. 
2) Tudva van, mikép VIII. Henrik , őrült dühében, a 

szentnek csontjait elégetteté. 

mellyekre alapítványokat tett , tévén kötelességül, 
érette, rokonai-, és minden kimúlt hívekért a szent 
mise-áldozatot naponkint bemutatni : egyházi jegye-
sének hagyván házi kápolnájának drága edényeit és 
ékszereit. Oh ha tudta volna, hogy jámbor hagyo-
mányai milly hamar fognak egy ujabb szentségtörő 
rablásnak áldozatul esni ! Egyéb javai, végrendele-
tének értelmében, Prioli Alajosnak, régi hü és jám-
bor barátjának, kivel még fiatal éveiben Paduában 
elválhatatlan barátságra lépett, valának átadandók: 
hogy ez azokat saját bölcs belátása szerint ajtatos 
czélokra, s a bibornok szolgái-, és szegény roko-
nainak javára használja fel. 

E percztől fogva a beteg egész lelkével az örök-
kévalóságon függött, mellyhez olly gyors léptekkel 
közeledett. Habár a rohamos láz végkép elgyengité, 
mégis naponkint sz.-misét hallgatott, mellyet szobá-
jában végeztek; és daczára gyengeségének, s az ez 
által okozott fájdalmaknak, midőn a pap az Urat 
felmutatá, szolgái által ágyából magát kiemelteté, s 
térdelő állásba helyezteté. Halála előtti napon a nél-
kül, hogy valaki figyelmeztetné, a végszentségek-
ben kivánt részesülni. Nem sokkal végperczei előtt, 
kérdé az őt az utolsó-kenetben részeltető sz.-asaphi *) 
püspököt, ha valljon kéznél van-e a könyv, melly-
ben a haldoklókérti imák, s az ,Ordo commendati-
onis animae' foglaltatnak. „Itt az idő, ugy mond, 
hogy használjuk azt." Gyakran kérdezősködött a ki-
rályné mintlétéről ; s miután már halálát tovább tit-
kolni nem lehetett, tudtul adák neki, hogy néhány 
órával előbb a földieket az örökkévalóval váltá föl. 
Legkevésbbé sem ijedvén meg e gyászjelentés fölött, 
elkezdett a haldokló, olly hangon, melly a körülál-
lókat csudálatra ragadta, beszélni az isteni gondvi-
selésről: melly őt, és a királynét, egész éltökön át 
olly láthatólag védelmezé, hogy mindkettőjök élete 
egymáshoz tökéletesen hasonlítana ; azért hiszi, mi-
ként ő is egy napon fog a királynéval meghalni. 
Azon édes reményben, hogy a jó Isten, irgalmassá-
gának teljében Angolhont végképen elhagyni nem 
fogja, fog és akar ő az isteni gondviselés ölében, 
mint eddig és egész életén keresztül, teljes bizalom-
mal megnyugodni 2). Lelki éberségének és beszélő 
tehetségének végleheletéig birtokában volt, s foly-

Goldwell Tamás, egyike azon kevés főpapoknak, kik-
nek sikerült, Erzsébet üldözései elől a tengeren tul menekülni. 
Még huszonhat évig élt Romában, s ugyanott meg is halt. 

Egy más tudósítás szerint megragadta keresztjét és 
felkiáltott: ,Domine, salva nos, perimus!' Erről különben Re-
catello, ki udvarija, és halálának tanuja volt , mit sem tud. 
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tonos imádság, és elmélkedés közt, csendesen, és 
szelíden, elalvóhoz hasonlólag adta ki lelkét: ugy 
hogy környezői is alig észlelék. Halála napja novem-
ber 17-ének éjjele volt. A királyné a reggel óráiban 
hunyt el. A bibornok 58 évet és 6 hónapot élt. 

A holt test angol szokás szerint negyven napig 
vala a London mellett volt lambethi érseki palota, 
feketével díszített egyik teremében kitéve ; naponkint 
négy áldozár mutatván be az elhunytért a sz. áldo-
zatot. Ez idő elteltével a test ünnepélyes íénynyel 
Canterburyba viteték ; hol a káptalan, az egyetemes 
papság, és polgárság fogadá, s azonnal sz. Tamás 
kápolnájába helyezék. Ez volt az utolsó nyilvános, 
és ünnepélyes kath. temetkezés, mellyet Anglia lá-
tott; miután már Erzsébet, a kath. hitnek ez es-
küdt ellensége uralgott. Kormánya első napjai a 
hit nyilvános megtámadásai nélkül multak el; hi-
szen kath. szertartások szerint koronáztatott meg: 
de szivében már rég el volt annak megsemmisítése 
határozva. 

A gyászbeszédek a püspöki székváros egyházá-
ban tartattak. „Mi van egyéb hátra, igy kiáltott fel 
a szónok, mint hogy illy atyát , szívből megsiras-
sunk; mint egykor József atyját Jákobot, mint Iz-
rael népe Mózsesét, mint a zsidók Jozias- és Jona-
thanjokat, mint a haza ünnepelt szabaditónéját Judi-
thot, és mint végre Izrael Áronét megsiratta! Külö-
nösen nekünk, a canterburyi egyház híveinek van 
okunk a siránkozásra. Hiszen ő Áronunk, valódi pász-
torunk, és Krisztusban atyánk volt; még pedig oly-
lyan, mint azt Ezechiel leírta: a gyengét erősité, a 
beteget meggyógyitá, a törődöttet istápolá, az el-
esettet főlemelé, az eltévelyedettet főlkeresé. Igen, 
ollyan atyánk volt ő, kiről Isaiás ir ja: karjaival bá-
rányokként egybegyűjtött, kebelén melengetett és 
ápolt, mint sarjadékait hordozott, érettünk virrasz-
tott és imádkozott. Valóban Jákobunk volt ő , kinek 
legfőbb gondja volt, hogy rólunk a mennyei Lábán-
nak számot adhasson. Dávidunk volt ő, ki az ellene, 
s a kath. egyház ellen fellázadt istentelen Absolont 
olly atyai gyöngédséggel üldözé; nem hagy ván sem-
mit kisértetlenül, hogy szelídség és szeretet által, 
mindnyájokat az üdv forrásához visszaterelje. Azért 
bizonyára mindenki elmondhatja közülünk, mit egy-
kor Baruch mondott: ,Az Ur gyászszal borított en-
gem.' Igen, ugy látszik, hozzánk intézi Jeremiás e 
szavakat: ,Népem leányai,öltözzetek a töredelemru-
háiba; keserű könyek közt emeljétek fel panaszoto-
kat az egyszülött fölött; ,ulutatepastores,etclamate, 
et aspergite vos cinere/ Mert félni lehet, hogy bű-

neinkért, és megérdemlett büntetésül, egy olly 
királynét és érseket, kikre érdemesek nem valánk, 
ideje korán elvett tőlünk. Félhetünk, és épen azért 
imádkozzunk, nehogy Sophonias fenyegetése rajtunk 
teljesüljön: ,Szét fognak szórattatni; mert nincs töb-
bé pásztoruk.' Vagy mint a királyok könyvében 
van megirva : ,a hegyeken elszéledve futkároznak a 
juhok: mert nincs pásztoruk.' Ki főgázért adni vizet 
az én fejemnek, s könyforrást szemeimnek, hogy si-
ránkozhassak éjjel és nappal?" 

A szónok igazat mondott. Sophonias próféta jö-
vendölése közel állt a teljesedéshez. A tiszteletre 
méltó bibornok sírja fölött elhangzottak az utolsó 
kath. énekek, mellyek Angolhon főegyházában az 
igaz hivek ajkairól ég felé szállottak: — s e szent 
énekek, egykor a vigasz hangjai, most gyászéne-
kek voltak. 

X. 
Különbözőleg lehet vélekedni, milly bánásmód-

ban részesült volna az elhunyt bibornok Erzsébet ki-
rályné részéről, ha kormányidejét megérte volna. 
Egyébkint a többi kath. főpapokkali bánásmód olly 
szigorú s kegyetlen volt, hogy rá nézve is a legvég-
sőktől lehetendett tartani. Nevelte Pólus irányában a 
kath. hit keltette gyűlöletet még az is, hogy VIII. 
Henrikellen készült iratában Erzsébet anyja, Boleyn 
Anna ellen, a legvastagabb kifejezésekkel élt. Erzsébet 
nem azokhoz tartozott, kik illy bántalmakat feledni 
tudnának: azért legvalószínűbb azok nézete, kik azt 
hiszik, hogy a királyné dühös bosszúja őt legjobban 
sújtotta, s igy sorsa bizonyára igen keserű leen-
dett volna. 

Különben nem ez az, mi szemünk előtt lebeg, 
midőn azt állítjuk, hogy Pólus halála rá nézve e vé-
szes pillanatban a legnagyobb szerencse volt, melly 
őt érhette. Isten végetlen kegyelme, s irántai szere-
tete leginkább abban tükröződik vissza, hogy ha-
lála által meg akará őt kímélni amaz iszonyú fájda-
lomtól , mellyet, ha önszemeivel látandá, mint rom-
boltatik szét a kath. egyház nehezen épített magasz-
tos alkotmánya, mulhatlanul éreznie kellendett. A 
mindent legszebben, és igazságosabban intéző isteni 
gondviselés, mennyei bölcseség, megeléglé eddig 
hozott, bizonyára nehéz áldozatait. Épen azért ugyan-
azon napon, midőn Mária királyné az élettől meg-
vált, szólitá őt is ki az élők sorából. Bizonynyal egyi-
ke volt ez , a század legmegrenditőbb eseményeinek ! 
A legerősebb oszlopoknak, mellyeken Angolhon kath. 
egyháza nyugovék, ketteje azonegy napon dől ki: 
s a földalatti erő, épen a templom boltozata alatt tör 
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nyilast, hogy mérgét kionthassa, hogy pusztító ha-
talmát szerte szórja! 

Most már világosan láthatták a mélyebben gon-
dolkozók , a történet ez uj korszakában millyen le-
end a világ menete. Nem lehetett többé kétség, hogy 
a protestáns mozgalmak nem fognak lecsillapulni, s 
e csillapodás által (mint sokan eddigelé, s még most 
is hizelgének és ámiták magukat,) néhány évtizedi 
hullámzás után a régi egység visszatérni : hanem el 
kellett hinniek, hogy a protestantismusnak nagy, és 
hosszú jövője van. A katholikus világnak egy uj kor-
szakra kellett késznek lennie, melly szintannyi, sőt 
talán az arian eretnekségnél is tovább tartand. 

Igy akará ezt az Ur : akará, hogy az eretnek-
ség a földről el ne enyészszék, mig körútját tökéle-
tesen be nem végzi, mig a kebelében rejlő végzettel-
jes csirákat ki nem fejti; nem akará, hogy addig el-
enyészszék, mig történelme által az igaz egyház 
erejét, és törhetlenségét nem igazolandja. Az áldor-
nagyok (primates) és főpapok, s ez által a tanitó 
egyház tekintélye, egész Európában erőszakos ráz-
kodtatást szenvedett. Sokan még azok közül is, kik 
átalánvéve még kath. érzelműek voltak, az oecume-
nikus egyházfő mulhatlan és föltétlen szükségét el 
nem fogadák. A constanzi s baseli (az egyház által 
természetesen el nem ismert) zsinati határozatok hin-
ték ki az illyetén magot, melly előbb-utóbb illyféle 
gyümölcsöket kellett, hogy teremjen. 

A prot. mozgalmak idő-előtti megsemmisítése, 
vagy csak elfojtása is feltartóztatta volna ugyan a 
hirdetett végzetes elvek terjedését, de nem ölte vol-
na el. Egyszer csakugyan kitörtek volna: s igy kel-
lett annak lenni, hogy mindent szerteromboló meg-
támadásaik által, leleplezzék az egyház szent épüle-
tének még alapfalait is : hogy minden, a ki látja, 
nyiltan bevallja, miként nyugszik ebben minden az 
egyház tekintélyén, és Péter szikláján ; s hogy ez 
épületből egyetlen követ sem lehet kiszaggatni, a 
nélkül, hogy az egész össze ne ömöljék. Az utolsó 
évszázadok egyetemes eretneksége, világtörténeti pró-
bája az egyház tekintélyének, s épen azért próbája 
a politikai hatalomnak is. 

Azért nem engedé a mindent czéljaira vezérlő 
isteni gondviselés, hogy aprót, mozgalmak, a pá-
pák, és kath. fejedelmek minden erőfeszítéseinek da-
czára is, mindjárt kezdetben leveressenek. Sőt nagy-
szerű tért nyitott számára, hogy minden erejét ki-
fejthesse. S épen azért engedé meg ugyanezen gond-
viselés azt is, hogy maga Angolhon is, vagy igazán 
szólva, a politikai hatalom Angliában, ismét az eret-

nekség kezébe jusson; mert ez ország protestáns 
kormánya nélkül, a protestantismus egész európai 
jövője fölött bátran meg lehetett volna a vészharan-
got húzni. Dánia, Svéd, és éjszaki Németország, ezek 
valának a fő tartományok, hol a protestantismus el-
vitázhatlanul uralkodott. Az előbb nevezett két tar-
tomány politikai kiskorúsága, s csekély jelentősége 
mellett, minden Németországon nyugodott : a prote-
stantismus fő ereje Németországban volt. Wittem-
berg adta az uj tan hirdetőit. Hazánk a mohácsi 
gyász után tekintélyében sülyedve, beltusákra szag-
gatva , nem lehetett túlnyomó, nem irányadó ; a túl-
súly a catholicismus részén volt. Ha Németország 
protestantismusa Anglia megtérése által, a tengertől, 
s ez által egyéb világrészektől is egészen elvágatik : 
a protestantismus állása igen bizonytalannáleendett, 
s az bizonyára önmagában elhervadott volna. A ten-
geri uralom, missioi tevékenység, Amerikábái ter-
jeszkedés , minden, minden vesztve van, ha Anglia 
a kath. egyház kebelében marad. Németországban a 
császár, Frankhonban és hazánkban az uralkodó ki-
rály által mindig háttérbe szorítva (a fönebb emii-
tett, politikailag csekély jelentésű két tartomány ki-
vételével), egy országot sem mondhatott egészen 
magáénak : azért a magasabb politikában sem vehe-
tett részt ; s csak is kisszerű eszközök, fondorkodá-
sok, titkos propagandák stb. által hathatott. Köny-
nyen megfogható, hogy igy a politikai nagy hatal-
mak által, Europa közepén mintegy szegletbe, s össze-
szorítva , minden szabadabb éltető-légtől, a nagyvi-
lágbai betekintéstől, s magától a világ útjától elzár-
va , nem sokára elsatnyulni, s nem nagy időre vég-
kép megsemmisülni lett volna kénytelen. De Anglia 
által politikai érvény-, és tekintélyre jutott ; a szára-
zon minden megtámadás ellen védelmet, a világ-ese-
ményekre nézve fölmerülő diplomatikai határozvá-
nyoknál döntő súlyt , fegyveres, a catholicismus 
megtámadására mindig kész kezet, végre megtört, 
kényelmes biztos utat nyert , hogy tul hatolhasson 
a tengeren a széles nagy világba, hogy Amerikában, 
Australia- s Indiákon is felüthesse romboló, de rit-
kán épitő hatalmát Ezek valának Anglia megnye-
rése által a protestantismus vívmányai. 

Uly szempontból tekintve, Anglia elvesztése, a 
kath. egyház történetében bizonyára egyike a leg-
végzetteljesebb , legnagyszerűbb eseményeknek. De 
a hivő kebel csak vigasztalást talál ebben is, ha 
elgondolja Isten kifürkészhetetlen tanácsait ; ki egy-
házát sanyaruságoknak veti alá, s próbára teszi 
ugyan ki , de egyszersmind ez által sok rossztól is 
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megtisztítani akarja: mint meg akará ama rosszak-
tól , mellyekben az egész középkor, daczára megfe-
szített gyógykisérleteinek, szenvedett ; és mellyeket 
akarata ellenére is, évszázadokon keresztül vonszol-
nia kellett: habár jól tudta is , hogy ezek az eretne-
kek előtt, a megtámadások és bántalmak legszíve-
sebben üdvözölt ürügyeiül szolgálandnak. A sok kö-
zül csak az egyházi területek számos bajai-, és be-
tegségeire utalunk, mellyek az egyház gazdagsága-, 
a jobbágyi rendszer-, és a kor egyéb politikai viszo-
nyaiból stb. származtak. Akará, hogy nemzetek, 
mellyek már rég óta nem tudták becsülni s méltá-
nyolni a szerencsét, hogy a kath. egyház kebelében 
élhettek, csak most legyenek figyelmesek arra, mi-
nek ezelőtt birtokában voltak. Hiszen a középkor vé-
gét a papi s egyházi javak iránti átalános visszatet-
szés jellemzi: visszatetszés és ellenszenv, mellyet 
csak illy iszonyú események gyógyithattak meg. 

Másik vigasz pedig, melly már azon időben is 
megvolt, annak meggondolásában rejlik : milly böl-
csen rendelé azt a mennyei gondviselés, hogy a VIII. 
Henrik és Erzsébet szakadár kormányai közt lefolyt 
időszakot a kath. Mária kormánya tölté be; melly a 
még létező j ó , s valóban erőteljes elemeket, a küz-
delem bekövetkező korszakára megedzé s előkészité. 

EGYHÀZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége, sept. 13-án, Laxenburgban kelt 

legfelsőbb elhatározásánál fogva , a veszprémi székes-káptalannál se-
güsdi főesperessé P r i b é k István első mesterkanonokot, és székes-
templomi plébánost, első mesterkanonokká M a r k o v i é i János má-
sodik mesterkanonokot, második mesterkanonokká N é m e t h József 
harmadik mesterkanonokot, és harmadik mesterkanonokká vizeki 
T a 11 i á n Lázár esperest és kaposvári plébánost méltóztatott legke-
gyelmesebben kinevezni. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége sept. 15-én kelt legfelsőbb határoza-
tánál fogva K r i c h e n b a u e r Antalt, a budai gymnasiumnál tanárt, 
az unghvári gymnasium valóságos igazgatójává méltóztatott legke-
gyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Ipolyság', Szent-Mihály-hó 17-én. Ma egy hete, sziiz 
Anyánk dicső népünnepének előnapján, főmagasságu b i b o r-
n o k - é r s e k ü n k e t , szeretett főpásztor unk- és kedves atyán-
kat volt szerencsénk , nekünk ipolyságiaknak , városunk ma-
gas vendégeül fogadni. Körünkbe jött ő , s ámbár néhány év 
lefolyta alatt több izben osztatott ki környékünkben a bérmá-
lás szentsége, mégis itt akará ő megkezdeni ugyané nem-
beli szent működését, mellyel jelenleg Hont megyének több 
községét és illetőleg részét megvigasztalni eltökélé. Délutáni 
négy óra után volt, midőn a nagy vendég a kemenczei előlo-
vaglók kíséretében Ipolyság határába lépett , hol már azután 
a m i lovagink, dörgő taraczkjaink és szent harangjaink fo-
gadák őt. Átvonulva a virágkoszorúkkal fölékesített diadalive-
ken, egyenesen az Isten házának tartott , hol már egybegyűl-

ve várá őt a hivők ajtatos serege. A szentegyház küszöbén a 
helyb. plébános ft. V a j g e t h Mihály, ker. hely. alesp. ur 
által fogadtatván, a szokásos imákat végzé ; mellyek után, en-
gedve a meghívásnak, melly szerint mélt. b. B a u m g a r t n e r 
Pál cs. k. megyei főnök urunk őt a maga lakába térni szemé-
lyesen fölkérte, a főnöki lakba távozott. Itt azonnal kegyesen 
elfogadni méltóztatott először is a kerületi papság, azután a 
megyei hivatal, s végre a városi tanács tisztelgését. Az éji 
csendet egyszerre zaj váltá föl. A város piaczán magasló Má-
ria-szobrot számos fáklyás fogá körül, és szent énekeket zen-
gének a bold. Szűz tiszteletére. Majd azután ő főmagassága 
szállása elé vonult az egész csoport, és itt a sági banda tisz-
telgett a szeretett főpapnak. Ő főmagassága mélt. S z a b ó 
József oldalkanonok ur által jelenteié ki a tisztelgő seregnek 
köszönetét. Másnap reggeli 9 órakor nagyszerű jelenet fejlő-
dött ki a piaczon. Nemzeti lobogók alatt jelent meg a város 
örege , apraja : a szentegyházba kisérendő az ország herczeg-
primását és az apostol-utódot, ki most kezeit készült rátenni 
mindazokra, kik még a Szentlelket el nem vették. Igy kisérék 
őt a harangok zúgása és taraczkok durrogása között. — A 
megbérmáltak száma 500-ra megy. Az isteni-tisztelet végez-
tével a plebánia-lakba kisértetett ő főmagassága, hol még a 
helyb. segédlelkész könyveit is szemléjére méltatván , szállá-
sára tért ; előbb 50 p.frtot kézbesitve a helyb. plébános urnák 
a városi Mária-szobor kerítésére : miért is forró köszönet neki 
a bold. Szűz nevében! Élje meg fris egészségben 50 éves 
áldozárságának arany évét , és még számtalan hasonló tettel 
gazdagítsa érdemeinek diszkoronáját ! — El nem mulasztha-
tom itt egyúttal, dicsérettel és hálával megemliteni egy nevet, 
t. S t e g e r, a hires színész nevét, ki városunk lakójává levén, 
szentegyházunk két mellékoltárának képeit saját költségén 
megujittatta s uj rámába foglaltatta. A város őt valóban szép 
tetteért polgári oklevéllel tisztelte meg ; én pedig azt kivá-
nom neki, hogy Isten, kinek dicsőségét ugy szivén hordja, a 
mennyei szent városnak polgárai közé sorolja őt ! 

It is-Czel l , sept. 11-én. Ritka s valóban lélekemelő 
ünnepélynek voltunk tanúi Kis Czellben Mária névünnepén. 
Ki az Magyarhon kath. lakói közül, ki e kegyhelyet nem 
ismeri ? .Van-e a közel vidéken Mária tisztelői közül csak egy 
is , ki a legjobb anya dicséretére, fiúi hódolatát bemutatandó, 
itt meg nem fordult ? Szent hely ez , hol Isten különösen ke-
gyelmeket osztogatni szokott. Rövid történeti vázlatából e 
kegyhelynek, „A csudálatos kép történetében" a következőket 
olvassuk : „Koptik Odo benedekrendi áldozár Öreg-Mária-
Czellből a boldogságos szűz Mária csudatevő képének mását 
magával hozván, e körül nem csak maga buzgólkodék, hanem 
példájával még a ker. hiveket is arra serkenté, miszerint ah-
hoz teljes bizalommal járulván, inségöket szivök mélyéből 
előtte előterjeszszék , s orvoslásukat erős reménynyel várják. 
S igy lőn, hogy valamint Öreg-Mária-Czellben az eredeti 
képnél, ugy Kis-Mária-Czellben a kép másánál is több csuda 
történt." Igy a többi közt „már 1744-től fogva a szentképnél: 
a torokgyiktól 12, tébolyodástól 10, dühösségtől 8, szédelgés-
és szélhüdéstől 9, köszvénytől 7, fülfájás-és siketségtől 9, kő-
nyavalyától 11, nehéz nyavalyától 31, sérültségtől 25, vizkór-
ságtól 21, életveszélyes sértésektől 23, sorvadástól 8, ráktól 
6, némaságtól 10, vakság- és szemfájástól 63, valamint más-
féle testi bajoktól többen teljesen meggyógyultak ; kik mind-
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nyájan névszerint elősoroltatnak a tárházban föltalálható hite-
les, ,Acta Inq. et Fass. Spont, test.' czimzett irományokban. 
A csudák száma napról-napra szaporodván, Zichy Ferencz 
gróf győri püspök, az egyházi törvények e tekintetben igen is 
szigorú szabályai szerint, ez eseményeket rendre a legszorgal-
masabban megvizsgáltatá ; s meggyőzettetvén a hites tanuk 
tömérdek serege ál ta l , mellyben főbb rangúak, s igy nagyobb 
tekintélyüek is találkoztak , 1745-ik évi Sz.-András hava 7-én 
kihirdetteté e határozatát : „Minthogy a legkegyelmesebb Is-
tennek áldásai a keresztény híveknek többféle ínségeit e szent 
szobornál megszüntették, s körülte rendkívüli csudálatos meg-
gyógyulások történtek ; mint ezt a tridenti szent gyülekezet 
parancsa szerint fölállított ítélőszék, kötelességét kellő óvatos-
sággal teljesítvén, való igaznak találta : mi a szent szobrot 
k e g y e l m i n e k nyilvánítjuk, s mint illyent a ker. hívek 
közbuzgó tiszteletére kitétetni rendeljük." Ujabb vizsgálatok 
tartatván, a püspök ugyanazon 1745-ik évi Sz.-Andráshó 17-én 
a második határozatát is kiadá , mellyben mondja : „Mivel a 
tiszteletre méltó szobor, rendkivüli kegyelmek-, gyógyulá-
sok-, és csudáknak fényével tündöklik, s általa a jó Isten az 
ő mindenhatóságának csudálatos tetteit nyilvánítja; mi azt 
nem csak k e g y e l m i n e k , hanem c s u d a t e v ő n e k is vall-
j u k , s a hívek buzgó hódolatába ajánljuk." E csudálatos kép 
a kis-czelli templom közepében álló kápolnában van fölállít-
va , mellyet 1739-ben az említett Koptik Odo építtetett; s 
melly jelenleg három ezer p.fr tnyi költséggel kicsinosittatott. 
A kápolna fölszentelését a bérmálás szentségének kiszolgálta-
tásával köté össze a szombathelyi megyés püspök ur, Szenczy 
Ferencz ő méltósága. Már sept. 10-én reggel a pannonhalmi 
főapát , mélt. Rimely Mihály ur a közel Sárvárott a bérmálást 
már bevégzett püspöknek eléje ment, s ugyanaz nap délelőtt 
harangok zúgása és ezerek örömkiáltásai közt Kis-Czellbe ér-
keztek : hol a templom ajtajában a perjel , a kolostor küszö-
bén a főapát iidvözlé ékes beszéddel a várva várt és annyira 
kedves magas vendéget; ki még az nap délután elkezdé a bér-
málás szentségét kiszolgálni. Valamint szombaton, ugy vasár-
napon is szakadatlanul hirdeték az egyház ércznyelvei, hogy 
az ajtatos hívek nagy számmal zarándokolnak e szent helyre. 
Mária névnapján reggeli 8 órakor kezdődött a kápolna föl-
szentelése, mellynek bevégezte után a püspök teljes segéd-
let mellett az ujonan fölszentelt kápolnában a boldogs. Szűz 
szobra előtt mutatábe a vérontás nélküli áldozatot; szent-mise 
után az ünnepélyt ft. Szabó Imrének Isten szabad ege alatt 
tartott remek beszéde zárta be. Nagyszerű látvány volt, egy-
begyűlve látni a 15—16 ezerből álló zarándok sereget; nem 
volt sziv, melly magasztosan nem dobogott, nem volt szem, 
melly könyeket ne hullatott volna.. A benső megilletődésnek 
e kétségbevonhatlan tanúi, egyszersmind megczáfolhatlan bi-
zonysága annak, hogy az egyedül üdvözítő kath. hit szent ér-
zete nem halt ki az emberek kebléből. A szónoknak Mária 
tiszteletéről tartott gyönyörű beszéde, mig egy részről a bün 
rablánczaitól megszabadultaknak végetlen örömet szerzett; 
más részről a bün éjében vakoskodóknak tündöklő hajnalcsil-
lagot mutatott Máriában , sz. Ágoston mondása szerint : ,Ha 
az Atyához bűneid miatt folyamodni féltél, folyamodjál Má-
riához ; a Fiu anyját , az Atya Fiát bizonyára meghallga-
tandja.' — Mielőtt tudósításomat bevégezném, engedje még t. 
szerk. u r , hogy a főtényezőknek , az ünnepélyen jelenvoltak 

nevében legmélyebb köszönetet mondjak. Különösen a mélt. 
és ft. püspök u r , kinek tiszteletére az egész kerületi papság 
megjelent, s ki apostoli buzgóság- és kitartással a hivek lelki 
épülésére végzé szent foglalatosságát, fogadja hódolatun-
kat ; legyen még sokáig rendithetlen oszlopa Isten anyaszent-
egyházának, s jó atyja forrón szerető fiainak. Adja Isten, hogy 
azok, kik általa vették a bérmálás szentségét, tántorithatlanok 
a hitben, s édes anyánknak erős bajnokai legyenek. De rólad 
sem szabad megfeledkeznem mélyen tisztelt legkegyesb atyám, 
mélt. főapát u r ! ki a bold, szűz Anya kápolnájának földisze-
sitéséhez tetemes pénzösszeggel járulál. A Mária áldjon meg 
jótettedért , és esedezzék éretted, hogy még sokáig lehess 
ollyan jó atyja fiaidnak, mint eddig voltál. Te pedig Istennek 
buzgó szolgája, nt. Polgár László! ki már évtized óta Kis-
Czellben áldásosán müködöl, örülj és örvendezz, hogy Má-
riának, az ,Arany ház'-nak, aranyos kápolnáját bevégezhetéd. 
Mária iránti buzgó tiszteleted adá elmédnek azon szép esz-
mét , hogy e kápolnát földiszesitsd : a dicsőség és érdem leg-
nagyobb része tied ; majd a dijkoszoruk templomában elnye-
rended a földi kápolnáért és fáradozásodért a hervadhatlan 
babért ! Imádkozunk, hogy az aranyos kápolnában f. évi nov. 
10-én aranymisédet bemutathasd , és hogy még sokáig imád-
kozhassál érettünk e földön. Végre kedves Benjamin testvé-
rednek , ki veled karöltve munkálkodik az Ur szőllőjében, s 
kit az érdem másik része illet, szives köszönetet mondunk; 
s ha az élet bajai közt azon örömkönyek, mellyek a fölszen-
telés és egyházi beszéd alatt szemeitekben ragyogtak , a fáj-
dalom könyeivé változnának, menjetek azon kápolnába, mely-
lyet a ,Szomorúak vigasztalójának' tiszteletére emeltetek ; s 
ha vigaszt találtatok, emlékezzetek meg rólunk is, kik veletek 
könyeztünk ; kérjétek a boldogs. szűz Anyát , hogy imádkoz-
zék érettünk. Szent béke, áldás és Isten oltalma velünk. 

V a s z a r y Kolos. 
9tezo>K.övcsd, sept. 16-án. A hitélet üdvmezején 

ujabban termett néhány virágszálat óhajtva sz. religiónk ez 
áldásos közlönyének hasábjaiba átültetni, egész bizalommal 
kérek helyet szerény soraimnak. Ha egy vallásos szertartásnál 
egészen az elragadtatásig emelkedett lelkem hiven birja visz-
szatükrözní a rá tett benyomást, ugy nem csupán hézagtölté-
sül szolgáland tudósitásom. Az üdv nagy munkájától áthatott 
kereszténység, hogy pillanatig se feledje Jézus iránti éde3 kö-
telmeit , az üdvszerző szenvedés nagy történetét sok helyen 
sziv- és érzékekre ható képekben szokta maga elé állítani, s 
a meghatás nélkül nem maradható lélek, felmagasztosulva az 
Isten fiának vércseppeitől áztatott kalvária-bérczen képzelve 
magát , e helyeket is kálváriáknak nevezi. Egy illy, vallásos 
nyelven kalváriának nevezett hely fölszentelésének szép ün-
nepélye történt környékünkön azon nap , mellyen az egyház a 
megváltás szent jele felmagasztaltatásának örömemlékét szen-
telte , vagyis sept. 14-én. Az országot keresztülhasitó fő út-
vonalon fekszik egy csinos falu: neve Szihalotn: régiségéről 
elég nevezetes ; mert őslétezésének nyoma már a legrégibb 
krónika lapjain (Anonymusnál) mutatkozik. E község kebelé-
ben már évek óta egy nagyszerű , s magasztos czél elérésére 
törekedett több vallás-ihlett kebel ; s bár nagy czélok csak 
nagy áldozatok árán vihetők k i , nem ijedt vissza a nagy ál-
dozatoktól sem : vallásos kitartásuk leküzdte az akadályokat, 
áttört a gátló körülményeken, és sikert aratott. A hitmeleg 
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keblek kedvencz eszméje, a kalvária felállítása, folytonos ki-
tartás, és az édes önmegtagadással összegyűjtött fillérek oda-
ajánlása által létesült ; s a község nyugoti oldalán szépen el-
készített, élő fasorok-, és virágokkal díszített dombon, ott áll 
immár a hármas kereszt : a Jézus sziklakoporsóját jelképező 
sirüreg kápolna gyanánt szolgálva, s a szokott 14 szenvedés-
történeti, úgynevezett ,statio-kép', bár még nem mind bevég-
zetten elkészítve. Szép ezt látni ; de még szebb, s talán hasz-
nos is lesz tudni, hogy ezt a nép buzg&lífia létesité áldozattal, 
filléreiből. Jól festi sz. Pál : ,,a szeretet feláldozó . . . mindent 
legyőz." Bizzál vallásos keblű nép ! nem vesztéd e l , mit Iste-
ned dicsőségére hozál áldozatul. —Sept . 14-ke sz. kereszt fel-
magasztaltatásának lévén emléknapja, a vallásos kegyelet e 
szép áldozatát bizonyosan már régtől lelki öröm közt figye-
lemmel kisérő főpásztor, nmélt. B a r t a k o v i c s Béla, szi-
vünk melegével szeretett atyánk , e napot tűzte ki a kalvária 
ünnepélyes fölszentelésére. E nap emléke örökös és áldott ma-
rad. Korán reggel már lehetett látni , mint siettek a közelebb 
eső helységek buzgó hivei, lelkipásztoraik vezetése alat t , kör-
menetileg az ünnepély helyére : 16 zászló alatt érkeztek kü-
lönféle helyekről a hivek, s mint egy Krisztus rendezte sereg 
övezték körül a szihalmi templomot. A hívekkel megjelent 
papok száma 25-re ment. 9 óra tájban a harangok megzendül-
tek , s a lovagias magyar szokás szerint, lovas csapat élén , a 
hódolat jeléül fölállított diadal-iven keresztül, számos kísére-
tével , mellyben a mélt. egri főkáptalan több tagjai, s a disz-
öltönyben megjelent kerületi főszolgabiró ur stb. voltak, a 
plebánia-épületbe megérkezett érsek ő excellentiája. Alig né-
hány percznyi pihenés után, a nép sorfalai közt, teljes segéd-
lettel az örök lény szentelt hajlékába sietett a kegyes főpász-
tor , hol ünnepélyes sz.-miséjét bemutatva a Mindenhatónak, 
a töredelem szentségéhez járult ajtatoskodóknak azon kenye-
ret osztá ki, mellyből a ki méltán eszik, halált nem lát örökké. 
Sz. mise után az Ur háza diszének szeretetétől olvadozó szi-
vek által a szemerei templomnak ajándékozott két zászlóra 
áldást könyörögve a főpásztor, szent énekek zengedezése közt 
az egész sokaság a kalvária felé indult. A nagy néptömeg alig 
fért el az elég tágas helyeu. A magaslaton ő excellentiája el-
zengé énekelve a keresztszentelés szokott imáit, mellyek a 
jézusi szeretet nagyságát , a sz. kereszt áldásait, s az örök 
Isten végetlen kegyelmeit olly szivrehatólag irják le, hogy 
angyali érzelmektől magasztosulva kellett lenni annak, ki azo-
kat készité. Az ima hangjai után a szentelt-vizzeli meghintés, 
és füstölés megtörténvén, a főpásztor a papsággal, és a nép 
ezreivel egyetemben térdre omolt, imádni a kereszten kiszen-
vedett Istenembert. . . . En először voltam éltemben illy ünne-
pélyen jelen ; meghat-e az egyházi szertartás más szivet is, 
azt nem tudom , nem is keresem : de a rövid idő alatt , mis; 
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imádásra ott térdeltem , talán a mennyország izét kóstoltam 
meg. Szabad ég alat t , magasabb helyen, az éghez közelebb, 
egy sz. kereszt előtt, mellyről sebekkel terhelten a világ üd-
veért szeretetből kiszenvedett Istenfia, Jézus tekint le; négy-
öt ezernyi, mély csendben könyeit törülgetve , földre borult 
népsokaság között, mit éreztem én!? Ah, ha lefesteni bir-
nám ! Megkóstoltam, milly édes az Ur ; s lelki kincsül, mely-
lyet mindig szivemben hordozandok , megtanultam: ,hol jó, 
mulatni az én lelkemnek, hova fussak én minden ügyeim-
ben.' Imádás után ott merengett még lelkem a sz. kereszten, 

midőn a főpásztort a kereszthez járulni, s azt , mint drága 
kincsét az egyháznak é3 saját lelkének, tiszteletteljesen csó-
kolgatni látom. A papság sorban követé e példát , s az én lel-
kemre ez ismét olly édesen hatott. Érsek atyánk ezután ott, a 
sz. kereszt árnyékában, nagy Mesterének szeretetétől áthevült 
lélekkel, sz. beszédet tartott. Mit választott volna mást tár-
gyul , mint mi e perczben a sziveket áthatotta ? Jézus kereszt-
jét. Intette a hívőket, hogy távol legyen mindenkitől, másban 
dicsekedni, mint Jézus keresztjében; miután ez élet árnyként 
múlik el minden dicsősége- s pompájával, s itt jó búzát kell 
vetnünk, lia dus aratást óhajtunk. Hirdette a kereszt üd-
vös voltát az élet minden körülményeiben; oda hivta Jézus 
keresztjéhez a nyomorultat, ki könyeivel puhítja meg száraz 
alamisna-kenyerét ; a busongót, kinek szive az élet ezerszeres 
bajai közt repedéshez van közel ; az elhagyottat, ki árva lett 
apa nélkül, kire nem mosolygott soha édes-anya ; a szegényt, 
kinek , mint Jézusnak, nincs hova hajtani bus fejét ; az utast, 
ki a fáradalmat kipihenendő , itt megáll. (Vége köv.) 

R o m á b ó l sept. 13-án inditott tudósítások szerint ő 
szentségének lábbaja teljesen megszűnt, s az ezzel együtt ki-
fejlődött láz is elveszté veszélyességét : ugy hogy ámbátor a 
kijárást még nem tartják az orvosok megengedhetőnek, Ő 
szentsége mégis már megkezdte a magán-audientiák adását, 
és naponkint fogad egyes tisztelgőket. Az ,Union'-nak ezen 
tudósitásával egyezőleg irják az ágostai ,.\llg. Zeit.'-nak is, 
hogy mihelyt a folytonos javulás ő szentségének szobája elha-
gyását megengedendi, Castel-Gandolfoba fog kirándulni, hol 
a sz. atya fogadása-, és hosszabb időre számított ellátásához 
készületek tétetnek. 

F r e i b n r g ' b a n a németországi kath. egyletek 11-dik 
nagy-gyülése sept. 12-én nyittatott meg, és 15-én fejeztetett 
be. A megnyitási ünnepélyre a szent-szék müncheni követe, 
Chigi ő excellentiája is megjelent az érsek kiséretében, és 
b. Andlaw által latinul üdvözöltetett ; mire az elnök válasz-
tása következett : az ideiglenesen e tisztet viselő bizottmányi 
főnök, átalános-helynök Buchegger indítványára, elnökül 
Brandis gróf kiáltatván ki. A gyülekezetben sok tekinté-
lyes férfiú vett részt még külföldről, nevezetesen Schweiz-, 
Belgium- és Francziaországból is ; a parisiakat az ,Ami de la 
Religion' főszerkesztője, Poujoulat képviselvén. Az osztályok 
(tudományos , művészeti, missiói, jótékonysági s legényegy-
leti) külön épületekben helyeztettek el , és tartották gyűlései-
ket. Sept. 13-án a nuntius maga mondta az ünnepélyes szent 
misét, melly után az első nyilvános ülésben felolvastatott Ő 
szentségének aug. 25-én kelt, és a gyülekezetet atyailag üd-
vözlő irata ; mellyben az egyletek dicséretes működését elis-
merve , rájok apostoli áldását adja. A pápai levél fölolvasása 
után a nuntius emelt szót, és latin nyelven fejezé ki örömét, a 
g y ű l é s e n jelen-, s egyszersmind tanuja lehetni azon buzgóság-
nak, mellyel a kath. hit s egyház érdekei felkaroltatnak; Ígérve, 
hogy erről ő szentségét, az e súlyos napok szenvedései közt 
különben is olly kevés vigasztalásban részesülőt, legnagyobb 
készséggel értesitendi; Roma felé megkezdett, s azonnal foly-
tatandó utja miatt tovább nem időzhetvén. Ezt a keresztény-
ség atyjáért mondott ima, s a pápai követ áldása követte. 
Átalában igen nagyszerűnek i r ják, valamint a Némethon kü-
lönféle részeiről összesereglett egyleti tagok fogadtatását, 
ugy az egész gyűlés megtartását is ; melly e tekintetben vala-
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mennyi előbbieket fölülmúlt. A beirt résztvevők száma meg-
haladta a 600-at. 

« « « a <» en <t J>(t> t> » » » » 

,Szerafikus sz. Ferencz atyánk h a r m a d i k r e n d j e . 
Irta R a p a w y Ignácz sz. ferenczrendi áldozár. Az elöljáró-
ság engedelmével. Pozsony, 1859.' 16-r. 167.1. 

Lajos-Fülöp, francziák királya kormányzásának virágzó 
korszakában, kormányának jellemzéseül, egy csipős gunykép 
jelent meg, melly meglehetős figyelmet ébresztett. Négy tü-
zes mén volt lerajzolva, mellyek felbőszítve ragadták maguk 
után a kocsit : mellyben bent és a bakon elől-hátul, a király 
tanácsosai és ministerei, fön a kocsi tetején a király, mind-
nyájan ostort pattogatva, s a sebes haladásnak örülve, ül-
nek ; arra nem is figyelve, hogy tátongó örvényhez közeled-
nek , melly őket elnyeléssel fenyegeti. A kép alá e szavak 
voltak irva: ,Fölségesen jól megyünk.' E gúnyképét helyeselni 
ugyan nem lehet : mert az elöljáróságot még akkor sem sza-
bad gúnyolni, midőn hibás ; hanem inkább értté imádkozni 
kötelesség; ha azonban a nevezett személyektől, s azokat ille-
tő vonatkozásoktól elvontan, a kép által ábrázolt eszmét szem-
léljük : általa jelen korunk nyugtot nem lelő sürgését-forgá-
sát, az anyagiak után csillapithatlan törekvését, találó módon 
jelképezve fölismerhetjük. — Valóban, ugy látszik, különbö-
ző jelek után itélve, hogy naponkint mélyebb gyökeret ver, 
s mind tágasb körben terjed azon meggyőződéssé érett sejte-
lem , hogy gőz- és léghajók daczára, nem a keresztényi töké-
letesség biztos utjain halad ; hanem az érzéki gyönyörök, az 
anyagi kéjek tátongó örvénye felé , rohanó sebességgel köze-
ledik. . . . S ki lesz elég erős, e kocsinak, mellyet természe-
tüknél fogva szilaj szenvedélyek ragadnak, uj irányt adni, 
vagy megállapodást parancsolni : miután korunk miveltsége 
olly bámulandó, s kiapadhatlan találékonysággal bir azon esz-
közök ajánlásában és alkalmazásában, mellyek az emberi szen-
vedélyeket még inkább fokozzák?... Kétségkívül nem más, mint 
Krisztus Jézus anyaszentegyháza ; mellyben, mint az isteni ke-
gyelem és irgalom lel- és gyógyszertárában, minden lehető baj 
és ragályos kor ellen biztosan ható orvosszer található ; csak 
hogy ezen specificus orvosság kiszemelését és alkalmazását az 
anyaszentegyház isteni alapitója neki tetsző, az emberi ész előtt 
gyakran bizarrnak látszó módon intézi. ,Infirma mundi elegit 
Deus ut confundat fortia.' — Ki nem telik el álmélkodással, 
midőn látni kénytelen, hogy egy szerény, sokaktól nem ér-
tett , megvetett férfi, ki azonfölül sokáig nem is él t , mert ha-
lálakor csak 46 éves volt : szerafi sz. Ferencz, nagyobb, s mi 
a dologban fő, boldogitóbb hatással volt nem csak korára, de 
az utókorra is, mint sok országhóditó , birodalomalkotó, vagy 
lángeszű tudós, családostól együtt. A valódi szellemi nagy-
ság egyik jele , hogy századokra kiható müvet képes alkotni : 
s eme jelleggel a sz. Ferencz által szerzett három szerzetes-
rendnek adott háromféle szerzetszabály csakugyan bir ; mert 
daczára annyi század alatt végbement átalakulásoknak, s elő-

Kiadja a Szent-István-Társulat. 

re nem láthatott változásoknak, mind a három sz. Ferencz-
től adott szerzetszabály, mai nap is sok ezerre nézve élet-
szabály. Itt azonban sz. Ferenczet csak mint a ,Harmadik 
rend' alapitóját tekintjük ; de igy is bámulnunk kell azon be-
folyás nagyságát, mellyet ezen rendje által az egyház és pol-
gárzat terén gyakorolt. Mert nem valami csekélyszerü kicsiny-
ség ám azon fontos föladatnak alapos megoldása : ,szerzetes-
életet az állapotbeli, családi kötelesség teljesítése mellett, a 
világ zajában maradira, é ln i . . . ' E rendnek, mint valóban 
korszerű, kiszámithatlan hatású vallásos intézetnek terjedését, 
az egyház főpásztorai mindenkor és mindenütt szívbeli öröm-
mel szemlélték ; s mivel hazánkban is pár év óta ezen rend 
iránt nagyobb hajlandóság mutatkozik: szükségessé vált egy, sz. 
Ferencz ,Harmadik rendjét' tárgyaló kézikönyv ; mellynek a 
fönkitett czim alatt megjelenése azon megjegyzéssel tétetik 
közhírré, hogy az Pozsonyban a szerzőnél, Pesten nt. Bády 
Valér ferenczi hitszónoknál, 50 austr. ért. krért kapható. 

Könyvliirdetés. 
, I f j ú s á g i P l u t a r c h . ' 

Bizalomteljesen indítjuk meg az , I f j ú s á g i P l u t a r c h ' 
másodévi folyamát. Kétségkívül a nemzet közohajával talál-
kozunk, midőn a fő m a g a s s á g ú b i b o r n o k - p r i m á s - , 
az i f j ú s á g n a g y l e l k ű p á r t f o g ó j á n a k aranymiséje 
alkalmából, e folyamot ő eminentiája arczképével, s alkalom-
szerű életrajzával nyitjuk meg. 

Szives pártolóinkat kérjük, hogy a gyűjtés egyszerűsí-
tése tekintetéből, e g y s z e r r e a z e g é s z é v f o l y a m r a 
szíveskedjenek a t. megrendelőket összeírni ; a pénzösszegek 
azonban , hogy a mű megszerzése könnyittessék , csak minden 
egyes füzet megjelenése után lesznek beküldendők. Egy fü-
zet ára 53 uj krajczár. Bolti ára 70 kr. A megrendeléseket 
o k v e t e t l e n ü l f. évi oct. 10-ig a p á p a i k a t h . g y m n a -
s i u m h o z kérjük intéztetni. Kath. magyar gymnasiumok 
székhelyein egyes megrendelők a gymn. igazgatósághoz csat-
lakozhatnak. 

Pesten R á t h Mór ur is elfogad megrendeléseket ; ki-
nél, valamint a kiadóknál is, az ,Ifj. Plutarch' első évi folyama 
szintén még folyvást kapható. 

Kivánatra b i z o m á n y b a is adatnak példányok. 
Pápa, sept. 10. 1859. A k i a d ó k . 

Megjelent , és Heckenast Gusztáv pesti kiadó-könyv-
árusnál kapható : 

, L a t i n O l v a s ó - k ö n y v . Lateinisches Lese-Buch. 
Tanodai használatra szerkesztette Dr. S z a b ó k y Adolf ke-
gyesrendi tanár. Negyedik kiadás. (Többek kívánatára a Sz.-
misénéli szolgálatmóddal bővítve.) Pes t , I860.' 8-r. 801. Ara, 
fűzve : 20 kr. a. é. 

— Felelős szerkesztő : Somogyi Károly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
ég illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egyház- tatem naturali propensione, sacerdotibus Dei nunc 
zal. XI. — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyar-, Olaszor- p a c e m , e t tranquillitatem concessit, nunc turbulen-
szág- és Mexicoból. — Irodalom. . . . . , , , •, •, „ ,-p. , . 6 tissimas m eos tempestates excitant." (JDe schismate 

Anglicano. Colon. Agripp. 1610. p. 364.) 

Anglia újbóli egyesü lése a kath. egyházzal , De mennyivel más volt most a katholikusok 
tartása, és érzülete, mint VIII. Henrik idejében ? Ak-

XI- kor az összes püspöki kar, az egyetlen, tiszteletre 
A kath. Mária kormánya Angolhon katholiku- méltó Fisher János kivételével, a zsarnok puszta pa-

saira nézve a megujulás, az önérzet és a megerősö- rancsára elszakadt az apostoli szent-széktől. A világi 
dés korszaka volt a bekövetkező viharokra. S e sze- papság roppant tömege követé őket ; az egyetemek 
rencsés közbejött kormánynak köszönhetjük, hogy alig ellenszegültek. Most minden püspök, az utolsóig 
a hit magva, s a hivők élő virága, egész napjainkig szilárdan, és állhatatosan megmaradt, s helyt állott, 
ki nem száradt, el nem hervadt Angliában, mint az Setét börtönökben haltak el ők, hova őket Erzsébet 
Svéd- és Dánországban történt; s hogy minden idő- mindjárt kormánya kezdetén vetteté. Sanders őrzé 
ben derék, és nem kis számú hivek ragaszkodtak a meg az utókor részére e dicsők neveit. Mi is kiirjuk, 
szigetországban a belföldi lakosság közt a kath. hit azon édes reményben, hogy örömmel veszik olva 
elveihez: mi első és legfőbb alapfőltétele a kath. egy- sóink, ha ismerik e hős hitvallókat. Miklós yorki 
ház újbóli visszaállításának. Már értekezésünk egyik érsek, kevéssel előbb Angolhon korlátnoka ; Boner 
czikkében ez értelemben nyilatkozánk Mária kor- Edmund londoni püspök : Tunstal dimeolmi, János 
mányidejéről. S ugy találjuk nem kis örömünkre, s winchesteri, Tamás lincolni, Thuelby elyi, Turbeville 
ez legszilárdabban megerősít nézetünkben, hogy a oxfordi, Burne bathi, Pole peterboroughi, Bayne 
katholikusok már Erzsébet, a ,szüz királyné' alatt, lichtfieldi, Euthbert chichesteri, Oglethorpe carlislei 
szintilly véleményben voltak. Sanders, a legkitü- püspökök. Egyedül a st.-asaphi püspök Goldwell Ta-
nőbb katholikusok egyike, Mária korából, ki hite- más menekült Romába, hol még 26 évet élt. Hozzá 
ért száműzetett (meghalt 1581-ben, Irlandban, ho- csatlakozott még a hires westminsteri jeles apát 
va Spanyolhonból jött), az angol egyháztörténetre Fehham, ki szenvedés-, és nyomortól egyaránt gyö-
nézve nélkülözhetetlen s nagyhírű müvében, „De sclii- törve, 1585-ben halt meg. A hitbeli megtörhet-
smate Anglicano" e nézetet következőleg mondja el : len állhatatosság fonebb említett példája, az által 
,Az angol katholikusok, ugy mond, Erzsébet kor- még nevezetesebbé válik, minthogy e most olly szi-
mánya alatt, a jövendőt illető reményeikben az ál- lárd, és határozott főpapok közt ollyanok is voltak, 
tal lehettek leginkább megszilárdulva, ha az arian kiket VIII. Henrik nevezett ki, s kik a szakadás ideje 
eretnekségre gondoltak; melly habár sokkal terjed- alatt szenteltettek föl, a szakadásban éltek, püspöki 
tebb volt is, mint az angol tévtanok, s habár tartós- hatalmukat gyakorolták, s csak Pólus bibornok alatt 
ságát illetőleg több századokon által főnállott is, tértek vissza az egyház kebelébe. Az egyetemek, 
mégis megszűnt, elenyészett.' „Quae (haeresis ari- mellyek előbb olly készek voltak engedelmeskedni 
ana) licet orbem universum, aliquot centenis annis a királyi parancsnak. most egész seregét állították 
misere vexaverit, tarnen ita mutavit loca, tam multa ki a kath. hitvallóknak ; s az egyetemekből szárma-
dedit catholicis ad se colligendos lucida intervalla, zott eme hős harczosoknak köszönhetni, legnagyobb 
(quod et nobis divina misericordia per interpolatam részben, a catholicismus főnmaradását Angliában. A 
haeresim Mariae temporibus felicissime accidit,) pro- cambridgei s oxfordi egyetem mintegy háromszáz 
que varia Imperatoriuu ac Principum, vel pro secta tagja kivándorlott, s Europa minden tájaira elszé-
vel contra illám studio, et pro cuiusque ad crudeli- ledett : legnagyobb részök a belga egyetemekhez 

25 



ment ; mellyek bennök Anglia virágait tisztelték ; és 
diszei lettek az egyetemieknek : mig az illy tömeges 
kivándorlás által megzavart anglicanismus, kény-
telen volt az oxfordi egyetemnél olly tanárokat al-
kalmazni , kik, mint a protestáns Wood (Antiquit. 
Oxon. 283. lapon) megjegyzi, még latinul sem 
értettek. A hithez illy hűségesen ragaszkodó egye-
temi tagok közt, néhány kitűnő katholikus iró is 
találkozik. Köztük a legismertebbek ezek : Harps-
feld Miklós '), WyclifFe felől irt történeti müvéről, 
valamint a magdeburgi centuriatorok ellen ir t , és 
fogságában kidolgozott polémiájáról ismeretes. Har-
dinge Tamás; Sanders Miklós, ,De schismate Angli-
cano' czimü, már többször emiitett könyv irója; Al-
len Vilmos, a douayi, s rheimsi angol collegiumok 
nemeslelkü alapitója, később bibornok ; és Stapleton 
Tamás, kinek Morus Tamás életirata, s egyéb hit-
tani müvei ismeretesek. Midőn Dr. Allen, ki előbb 
st.-marienhalli előljáró volt Oxfordban, a douayi an-
gol collegiumot alapitá, jobbára egykori angol egye-
temi tagok voltak, kik azt megnépesiték. Halljuk 
csak e tárgyról a dicséretekben meglehetősen fukar 
Lingard tudort : „Kezdetben, ugy mond (Anglia tör-
ténete. VIII. K. III. fej.), Allen tudornak csak hat tár-
sa volt; ezekhez azonban sok száműzöttek csathi-
koztak, s még többen az angol egyetemektől jövének: 
s rövid időn az uj collegium nem kevesebb, mint 
százötven tagot számlált; kik mindannyian a hit 
terjesztése iránt telve valának buzgalommal, t. i. azon 
religio terjesztése iránt, mellyért elhagyák hazájo-
kat , s idegen éghajlat alatt kerestek menedéket." 
Az egyetemek e határozott szilárd tartását illetőleg, 
kitűnő érdeme van a hires spanyol hittudor Soto Do-
monkosnak is; ki a kath. Mária uralkodása alatt Ox-
fordban tanitott, s ott, hol utóbbi időkben tökéletes 
elv- és rendszer nélküliTheologia taníttatott, aScho-
lasticát ismét helyreállitá. Mellette méltó helyet fog-
lal Pólus bibornok igtatója, a nagyhírű veronai ál-
dozár Ormanetti, ki Sotonak az iskolai rendszer 
helyreállításában hü társa, és segédje volt. Neveze-
tes, és megemlítésre méltó, hogy később is, a leg-
kegyetlenebb üldözések közepette, Erzsébet kormá-
nya alatt, a missio-papság legnagyobb részt az egy-
kori egyetemi tagokból alakult, még pedig ollya-
nokból, kik egy ideig az anglicanismusnak hivei 
voltak. Illyen volt a hires jezuita, s a kath. hit igaz-
ságaiért szenvedett vértanú Campian Edmund is 

O Harpsfeld, Mária kormánya alatt canterburyi foespe-
res, nem vándorolhatott ki, mint a többi tudósok. Tömlöcz-
ben halt meg. 

(+ 1581.). Ugy látszik, hogy Mária halála után bi-
zonyos kath. hagyomány, vagy legalább a kath. 
tanokhozi hajlam, az egyetemek-, és collegiumok-
ban még sok ideig fönmaradt. 

A Mária alatti szerencsés interstitium hátráltatá, 
hogy a kath. szellem Angliában szunnyadozzék. Bi-
zonyára nagyobb veszélyt az egyes országok egy-
házaira nézve e szunnyadásnál képzelni sem tudunk. 
Igen, a történelem tanúsága szerint, ez által vesz-
tek el egyes egyházak, mellyekben a hit rendület-
lenül megalapitottnak látszott. Ne feledjük Svédhont, 
hol a túlnyomó többség, kivált a nép közt, olly hün 
ragaszkodott az egyházhoz, hogy , mi máshol nem 
történt, a kath. egyházi rendszer külsőségeit egészen 
a mai napig, egészben megtartandónak vélték a re-
formátorok *). E kültakaró alatt azután lassankint, 
de biztosan kihalt a kath. hit, kihalt a nép kath. ér-
zelme. Ha láthatólag erőszakolják vala a népet, fel-
támad az hitszokásainak védelmére, s mulhatlanul 
ellenszegül. Azért tárták előnyösebbnek, elaltatni azt, 
és zsibbasztó álmai alatt adni be a gyilkoló mérget. 
Igy történt ez Svédhonban ; igy egyebütt is : és igy 
történt volna Angliában is, ha az isteni irgalom a 
kettős üldözés korszaka közt kegyelemidőt nem en-
ged e népnek, mellyben a hit világa zavartalanul 
fénylhetett, és a kath. tiszta érzelmek újra ébred-
hettek. 

VIII. Henrik szakadása óta minden oda látszott 
irányulva lenni, hogy a nép lassankint tévútra ve-
zettessék, és a kath. érzelem zsibbasztó álomba rin-
gattassék. Kezdetben a kath. hittanok (a pápai fel-
sősóg pontjának kivételével,) kétségbehozhatlan ér-
vényben maradtak: a mise, hétszentség, nőtelen-
ség, hierarchia, minden megmaradt. Ezután követ-
kezett VI. Eduard kormánya, s vele a calvinismus. 
Azonban ennek Henrik országlása utolsó éveiben már 
utait egyengették. A vérszopó király egynémellyek-
ben már engedett az újítóknak : nem sokkal halála 
előtt megparancsolá, hogy a templomokból minden 

*) Tették ők ezt egyebütt is, Svéd- és Angolhonban 
csak ugy , mint Németországban. Igy maradtak fön például a 
káptalanok is , nem csak Strassburg-, de Brandenburgban is : 
daczára annak, hogy ez intézményekben a reformatio másutt, 
és elvileg a legnagyobb visszaélést látta ; mellyet helyerikinfc 
egész káptalanok kegyetlen kiirtásával vélt orvosolhatni. A 
,Wiener Zeit.' vasárnapi számában közli Berlinből, hogy a 
prot. ál'.amminister v. Westphalen, a brandenburgi káptalan-
nak kanonokává lett. Tehát ugyanazon e g y h á z i javadalmat, 
melly ellen annyi lárma volt , mig azt kath. egyháziak bír-
ták , egy prot. világi tisztviselő nyugodtan élvezheti. Ez már 
nem baj. S z e r k . 
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képek eltávolíttassanak. Ez volt a változásrai egyik 
átmenet a következő kormány alatt. A másik a kath. 
formáknak a liturgiábani megtartása volt VI. Eduard 
alatt , kivált pedig a püspöki kormány megtartása. 
A szakadás ez által, az eddig fönállott egyházrend-
szerben mindenesetre jelentékeny volt ; s pillanatra 
alig fojthatjuk el bámulatunkat, hogy VI.Eduard alatt 
a calvinismusrai átmenet olly könnyen, legalább átalá-
nos megsemmisítés, vagy ellenszólás nélkül megtör-
ténhetett. Azonban gondoljuk meg, hogy daczára an-
nak, miszerint a mise megtartatott, hogy szentelések 
történtek: az ennek folytán habár nem törvényszerű, 
de mégis érvényes papság mellett, a religio VIII. Hen-
rik szakadása óta, bár miként hangozzék is az ér-
vényre emeltetni ohajtott dogma, nem volt már töb-
bé katholika. Mert a katholika hit , az egyházi egy-
ségnek hite. Itt azonban az egy közönséges hit he-
lyét, bizonyos világi kormányzósági vallásosság fog-
lalta el; s ez, mint tudva van, minden religionak 
halála szokott lenni. A lelkismeret nem tűri a pol-
gári hatalom általi lenyügözést: miután ennek nem 
szabad a földieken és illy külsőségeken tul terjeszked-
ni. Hol a meggyőződésnek illy törvényszerülegrende-
zett egyházhoz kell kötve lennie, ott a lélekismeret 
megszűnt szabad lenni, képmutatás és eltompultság 
foglalott széket. A religio a léleknek, a lélekismeret 
nek az isteniekhezi közvetlen kapcsolata; a kapcsolatra 
csak szabad, tisztán szellemi hatalmak (mintáz egy-
ház), s nem az állam physikai hatalma, lehetnek ha-
tással: mert az anyagi hatalom s külerőszak csak el-
tompítja a lélekismeretet. A kath. öntudat illy eltom-
pultsága nyert uralmat a kedélyeken VIII. Henrik 
kormánya alatt: a világi kormány szabta vallásos-
ság minden gyengédségtől megfosztá őket; megszok-
ták , hogy a külső kényszerítésnek hódoljanak, s ne 
a belösztönt kövessék : igy lőn minden a nagy ese-
ményre előkészítve. A felsőségi eskü (suprematiae 
iuramentum), mint vészt hozó átok nehezült az egy-
háztörzs ez elszakasztott ágára. Ehhez járul t , hogy 
a szakadás hosszan tartóssága alatt, a nép olly sok 
kegyelmektől fosztatott meg ! A szentségek ugyan 
kiszolgáltattak: de hiányzott az azokkal járni szo-
kott áldás és kegyelem ; ez által elborult a lélek vi-
lága, a sziv elnehezült, s eltompulva, érzéktelenül 
hevert. 

Ekkor következett a kath. Mária kormánya : s 
ezzel köszöntött be az üdvös felfrisülés, hasonlólag 
egy u j , szellemi, lelki keresztséghez. Minden szent 
beszédben elmondák a népnek, milly sokáig volt 
veszélyes álmában, milly örvény szélén állott; több 

évek folytán ismét törvényszerüleg szolgáltattak ki 
a szentségek ; és a közös egyháztestből kilövelő vér 
ismét az egész országra terjeszté éltető hatását. Most 
már megtudák, hogy a VIII. Henrik, és VI. Eduard 
alatti változtatások nem pusztán lényegtelen dolgo-
kat érintettek, mint azt a népnek hirdeték, hanem 
magát a hitnek lényegét támadták meg. Végre Pó-
lus bibornok az öntudat fölébresztésére egy rend-
szabályhoz nyúl t , mellynek életrevalóságát és ha-
tását elvitázni lehetetlen. Sanders után tudjuk azt : 
„Constituit", igy adja ő, „illustrissimus legátus , ut 
totus clerus, populus per universum regnum, in sua 
quisque parochiali ecclesia infra certum tempus ab-
solutionis, ac reconciliation is gratiam, in genua pro-
voluti humiliter postularent, ac susciperent; quodet 
factum est a plebe avidissime." (De schismate Anglic. 
Lib. II. pag. 305.) Most már tudták a hivek, mit je-
lent az eretnekség, és a szakadás; s azért az Erzsé-
bet alatti uj elszakadás nem találá őket többé olly 
készületlenül, mint a VIII. Henrik alatti. S az öntu-
dat, a lelkismeret ez üdvadó megrázkódtatásának 
lehet tulajdonítani, hogy Erzsébet kormánya végé-
vel, a katholikusok, a puritanusokkal, az összes an-
gol népesség felét tevék. (Lásd Lingard, VIII. 424.) 
Apuritanusok pedig ez időben még igen kis számmal 
voltak. 

Egy ama korbeli (hogy ismét illyen szóljon he-
lyettünk), a ,szüz királyné' idejéből, már a főnemli-
tett ellentétre forditá figyelmét; s arra vonatkozó-
lag ekkép nyilatkozik : „Vide, quaeso, quid Dei spi-
ritus per hanc persecutionem effecerit. Henrici regis 
temporibus, qui pater huius Elisabethae fuit , uni-
versum fere hoc regnum (in quo erant Episcopi, 
praelati, ac docti viri plurimi,) ad unam tyranni vo-
cem fidem, ac Pontificis Romani auctoritatem abiu-
ravit. Nunc vero per summám Dei misericordiam, 
persequente Henrici filia, non desunt pueri, ac foe-
minae, qui palam, et ad tribunalia non solum fidem 
intrepide profiteantur, verum morte etiam proposita 
renuant facere, quae leviora videri nonnullis fortas-
se possent. Haec est vere mutatio dexterae Dei ex-
celsi, et in summis eius beneficiis erga hanc nati-
onem numeranda." E levél, melly 1582-iki julius 
havában kelt, egész tartalmában feltalálható Sander-
nél (,De schismate Anglic.' p. 398.—400.). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , sept. 26-án. Ő eminentiája sept. 8-án kelt , s az 

egész esztergomi lomegyebeli papsághoz intézett körieveié-
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ben, hő szavakkal adva Istennek azon kiváló kegyelemért há-
lát , mellynél fogva papságának 50-dik évét megérni engedte, 
áradozó szeretetének megilletett és mélyen megillető hangján 
szólítja föl Krisztusban testvéreit és fiait, a nov. 6-dikán tar-
tandój ünnepélybeni részvételre. Fölemlítve a főmagasságu 
bibornok-érsek , hogy megyéjének hét papja osztozik az idén, 
mint 50 éves áldozár, a jubiláris sz. mise örömében *) : „Se-
ptenario huic sacrorum ministrorum numero, de ineífabili mi-
sericordia sua me quoque humilem eorum Praelatum, Sacer-
dos in aeternum Christus Dominus adiungere dignatus est, ut 
essem quasi unus de ipsis, et octo beatitudinum seriem com-
plerem. Verum unde hoc mdii, unde tantam emeruit indignitas 
mea bonitatis divinae dignationem et gratiam ? ! ut usque ad 
ingenitae nobilitatis canitiem, prope ad annos , qui labor et 
dolor sunt , provehar ? provehar autem cum ea animi et cor-
poris prosperitate , quae auxiliante Domino sufficiat, muneris 
pastoralis partibus ut plurimum respondere. Charissimi ! forti-
tudo mea et laus mea Dominus ; dextera Domini exaltavit me; 
dextera Domini fecit virtutem ; a Domino factum est istud, et 
merito est mirabile in oculis nostris ! — Gaudete itaque me-
cum in Domino, Fratres Filiique dilectissimi ! iterum dico, gau-
dete ; imo cantate et benedicite nomini sancto Eius , qui per 
quinquaginta presbyterii mei annos coelestis auxilii dexteram 
continuative porrigebat, langventem erigebat, fatiscentem 
roborabat, aegrotantem resanabat, verbo misericordiae mi-
sericordias addebat ! Quid retribuam tibi Domine pro omnibus, 
quae tribuisti mihi ? Calicem salutaris accipiam, et Hostiam 
gratiarum sacrificabo nomini sancto Tuo ! — Ut autem gau-
dium meum plenum si t , et digna gratiarum actio ex ore mul-
torum , imprimis eorum , quos in Fratres Filiosque dedit mihi 
Pastor aeternus, velut fumus aromatum ascendat de Hunga-
rica Sion in conspectum Altissimi, cum cordiali laetitia annun-
cio vobis : quod Sacerdotii mei Jubilaeum anno hoc 1859. Do-
minica XXI. post Pentec., in diem 6-tam mensis Novembris 
incidente, Deo dante, ad aram Primatialis Basilicae, ante tri-
ennium per manus humilitatis meae delibutae, ea cum festiva 
pietate, quam magnitúdó doni coelestis et praecellentia officii 
insufficientiae meae incumbentis deposcit, ac votum vestrum 
praestolatur, celebraturus sim. Cui ut Vos quoque per distri-
ctualem Exmissum benevole interveniatis, Vos confidenter 

interpello Venite ergo Fratres et Filii ter dilecti ! venite, 
quaeso ; ut in consortio Praepositi vestri ad finem vitae pro-
perantis , ante Ilium, qui mortificat et vivificat pro bona vo-
luntate sua, prostrati misericordias Domini decantetis, Ho-
stiam laudis , ac gratitudinis offeratis, et benedictionem a pâ-
tre Vos multum diligente et pectori suo adstringente, aman-
ter recipiatis. . . ." 

Pest , sept. 27-én. Grr. S á n d o r Móricz esztergom-
megyei Bajna helységében a templom fő- és mellékoltárait 
újból helyreállíttatván, azoknak fölszentelése f. h. 25-én ment 
véghez. A szertartást b i b o r n o k - h e r c z e g - p r i m á s ő 

*) Névszerint : mélt. és ft. T ó t h Imre fölszentelt püspök és 
főszékes-egyházi éneklő-kanonok ; ft. L i n t e r József, az esztergomi 
főkáptalan tiszt, kanonokja, esp. és nagy-súri pleb. ; C s e j t e y Jó-
zsef esp. és kemenczei pleb. ; S z a b ó Ferenez esp. és nagy-sallói pleb.; 
S ó o k y Ignáez érdemesült esp. és nagy-kéri volt pleb., a sz. Adal-
bertről nevezett intézet tagja ; H o 1 c s e k János podolai pleb. ; és 
C s e m e z András alsó-baári volt plébános. 

eminentiája személyesen méltóztatott végezni ; mi végből már 
sept. 24-én délután Bajnára indulván , az uradalom határszé-
lén az eléje sietett , és magyar diszruhába öltözött tulajdonos 
gróf ur által szívélyes magyar beszéddel fogadtatott. Onnan 
az ünnepélyes bevonulás a bajnai kastélyba 20, ünnepiesen öl-
tözött , és három uradalmi, magyar diszöltözetü tiszt által ve-
zetett pórlegény előlovaglása, nem különben számtalan áhita-
tos nép kísérete mellett, a harangok zúgása, és mozsarak dör-
gése közt történt. A templom, ugy , min ta kastély főbejá-
rása előtt, császári, nemzeti, és a grófi család szineit viselő 
zászlókkal ékesített diadalivek voltak felállítva. A templom 
előtt a menet megállapodott, honnan bibornok-hg-primás ő 
eminentiája, imáját végezvén és a népet megáldván, a kastély 
felé indult: hol a grófnő, szül. Metternich herczegasszony, és 
nővére, Metternich Hermina herczegnő által szivélyesen fo-
gadtatott. Sept. 25-én a lankadni nem tudó buzgóságáról is-
meretes főpásztor a fölszentelési szertartást szokott áhitatos-
sággal és ünnepélylyel végezé ; melly alatt taraczkok dörgése 
hirdeté e jeles nap ünnepélyességét : a sz.-mise végeztével pe-
dig ő eminentiája szokott ékes szónoklatu, és a népre üdvösen 
hatott magyar beszédet tartott ; egyúttal mintegy 500hiveket 
a bérmálás szentségében részesítvén. Az egyházi szertartások 
végeztével a kastélyban nagy diszebéd volt, melly alatt a gróf 
ur ő eminentiájának egészségeért nemzeti szokás szerint po-
harat emelt, és magyar nyelven a buzgó főpásztornak köszö-
netét fejezte ki. 0 eminentiája ezt viszonozván, beszédében 
különösen a grófi család vallásosságát emelte ki. Este felé ő 
eminentiája elhagyta Bajnát, és ugyanazon ünnepélyességgel, 
mint a bevonuláskor, a grófi család által az uradalom határ-
széléig kisértetett. II o b 1 i k Adolf. 

Esztergom , sept. 23-án. A pozsonyi nagy hullák fel-
fedezése i t t , az egyházi körökben főleg, ünnepélyes érzelmet, 
s hogy ugy szóljak, komoly örömet és meglepetést szültek. 
Köszönjük a szorgalmas magyar történet- és régiségbuvárnak 
e lélekemelő tényt annyi sújtó s lehangoló egyebek közt. Ama 
fönséges holtakkal egy u j élet reménye támad kebleinkben; 
mert a rejtélyekbe hatoló elme önkényt tesz magának illy kér-
déseket : ,Kétszáz huszonkét év takarta homályával e sírbol-
tokat, mig egy szép s erőteljes hitélet fönállt e hazában ; vall-
jon milly végzete a gondviselésnek, hogy a jelennek leta-
rolt , sivatagszerü mezején, a régi dicsőség árnyai szétzúzzák 
koporsóikat ? Azon ősz , tiszteletet parancsoló hősi alakok, ki-
rály és haza, hit és egyház rendithetlen támaszai, most tűn-
nek elő omlatag maradványokban, miután a legalázóbb enyé-
szet hamurétegei torlódtak fölébe a jellemszegény kornak. A 
föltámadás korányát jöttetek-e hirdetni, szent őseink ; vagy a 
reménytelen önmegadást ajánlani az örök rendeletek irányá-
ban, kik előtt minden mulandó, s hiuságos ? Lelket jöttetek-e 
lehelni belénk, millyen a tietek vala, az igaz- és szentnek vé-
delmében bátort és hajthatatlant ; vagy Ítéletet mondani fö-
löttünk , s a nagy temetőben , unokáitok sirhalmai fölött még 
egyszer elhullani : óriási oszlopokként megkoronázandók a 
pusztult épület romhalmazát? Nem értünk még! De bármi 
czélból küld is körünkbe Az, ki az élők s holtak örök királya : 
mély tisztelettel üdvöz legyetek ! Tekintsetek körül : s az u j 
világban mégis lelendetek némi eltörülhetlen nyomokat ; a ré-
giből látni fogjátok, milly nagyszerű, élénk színezetű, herva-
datlan virágokkal környékezett emléketek sziveinkben : betűit 
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tetteitek- és szenvedéseiteknek, egytől-egyig rozsdátlan arany-
ban tündökölteti a hü történet szövétneke. Valóban ugy állá-
tok előttünk mindig, mint a pyramisok : büszkén tekintve le 
az elporlott nemzedékekre kétszázados magaslatotokról ; való-
ságos Atlasok, kik az egyház és ország megrendített ivezetét 
a beomlástól megóvtátok. Nagybecsű árnyak! díszes volt ed-
dig is hamvvedretek nyughelye sz. Márton szentélye alatt ; 
de Esztergom , egykori arátok , büszkeségiek , sz. István ki-
rály vártemplomának fényesb Mausoleuma , mint legdrágább 
kincset visszaigényel titeket. A pőröly ütése, melly síri zárai-
tokat széttöré, viszhangzott az egyházfejedelmi siralagokban ; 
az utánatok lenyugodott herczeg-primási sor vetélkedve en-
gedi át számotokra fekhelyét ; századok térendnek ki utatok-
ból, s az élő temetettek milliói könyező elégedéssel látandják 
halántékaitok fölött a vaskoszorut, mellyet a lassitott enyé-
szet itteni palotájának márványkapuja előtt a halhatatlanság 
angyala már régóta tart fön számotokra.' — Örömmel vettük 
tegnap a Szent-István-Társulatnak egy u j ajándokát, a kath. 
hit és loyalis érzület nagy vértanujának, M o r u s Tamásnak 
életrajzát. Ugyanazon társulat költségén jött ki, mint halljuk, 
szinte legújabban Dr. P o l I á k egyetemi tanár u r , sokak ál-
tal régen várt latin munkája : ,História revelationis melly az 
ujabb liittanodai rendszer követeléseinek kiván megfelelni. 
Részünkről is kedveskedhetendünk egy hasontárgyu s nyelvű 
müvei ; ugyanis P e l i k á n Ferdinand esztergom-seminariumi 
hittanár, szinte azon czélból állitott össze egy igen becses és 
tartalom-, mint velődus könyvet, mellynek érdekessége az is-
kolai használaton tul is fog terjeszkedni. A már sajtó alatt 
levő munka egy-két hó múlva napfényre kerülendvén , az il-
lető mérlegelést minden nyelvértő önmaga megteheti. 

Szaniszló , sept. 21-én. Igen helyesen irja S z a b ó 
Imre a ,Kath. Néplap' 31-ik számában : „Ha valami, bizony-
nyal a püspöki körút érdemes arra, hogy a kath. világ köztu-
domására jusson, és emléke az évlapokban is szintúgy örökit-
tessék , mint a résztvevők szivében." Ez lévén saját meggyő-
ződésem is , miután a mélt. szathmári püspöknek a nagy-ká-
rolyi kerületben folyó évi jun. 13-án kezdett, s e hó 22-én 
bevégzett körútjáról sem a ,Religio', sem a ,Kath. Néplap' 
hasábjain tudósitás nem közöltetett, bárha ezt egy avatott 
tollú egyén Ígérete után vártuk : helyén látom azt , ha csak 
röviden is , megírni. 0 méltósága a bérmálás szentségének 
feladása mellett atyai látogatást is akarván tenni, minden pa-
rochián megjelent , és egy napig időzött. A bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatása alkalmával mindenütt megnyiltak 
apostoli ajkai, s azon erős, átható hangon, melly nála Istennek 
különös adománya, azon népszerű s mégis magasztos előadás-
sal , mellyet a legegyügyübb is megért, s a tudós is meghat-
va hallgathat, hirdeté Istennek igéjét. Templom után meglá-
togatá az iskolát; hol mindnyájunk tanulságára ő lépett a hit-
elemző s tanitó helyére : sőt egy pár kitűzött helyen a tanitó-
kat külön, órákig tartó oktatásban is részesité ; kik megizzad-
va vallák be , hogy többet tanultak ezen egy pár óra alatt, 
mint hajdani képezdei cursusukon. Tovább a községi elöljá-
rókat a rend és erkölcsiség fentartására , a szükséges javítá-
sok megtételére, s az iskola körüli buzgalomra inté ; többi ide-
jét a temetők és kápolnák megtekintésére, a helységben lakó 
más lelkészek és iskoláik, ugy szinte a tisztesbek látogatá-
sára forditá. A mi ő méltósága fogadtatását illeti, az minde-

nütt nagyszerű volt ; mint ezt népünk vallásossága, s ebből 
folyó kegyelete főpásztora iránt igényelte is. A kerületi pap-
ságtól kisértetve , mintegy 40—50 díszruhás, és templomi 
zenész előlovaglása mellett ment egyik helységből a másikba; 
hol a szép rendben kiállított nép, turaczkok durrogása-, zene 
harsogása-, énekek zengedezése- és áhítatos imák fenhangon 
mondásával kiséré a feldiszített és virágokkal hintett sorok 
közt az ünnepileg ékesített templomokba, s onnan áldása vétele 
után a paplakokba. Ezen főpásztori körút megtermé áldásos 
gyümölcsét : mert elnézve azon malasztoktól, mellyeket ő 
méltóságának apostoli működése a bérmálás szentségének ki-
szolgáltatása, és az Isten igéjének hirdetése által a hivek szi-
veiben eredményezett, az előbb már tervben volt templomcsi-
nositás Mérken, é3 uj torony-épités Petr iben, a főpásztora 
által buzditott nép tevékenysége s áldozatkészsége következ-
tében csaknem befejezve áll szemeink előtt; tovább a nagyobb 
helységekben külön leányiskolák, és egy pár helyen kisded-
ovódák szándékoltatnak emeltetni. E szent törekvéseket ugyan 
akadályozza jelenleg azon körülmény , hogy a lakosok a fölös-
leg földek és majorsági szőllők váltsága által igen megvannak 
terhelve ; de a mi halad, el nem marad. Ö méltósága e kőrút-
jából székvárosába visszatérvén, kegyes volt főpásztori meg-
elégedését a következő sorokban nyilvánítani. „Deo opitu-
lante domum feliciter reversus nihil mihi antiquius es t , quam 
vobis, fratres charissimi ! maximas quas possum gratias agere 
pro singularibus prorsus documentis amoris , reverentiae , et 
honoris, quibus et vos, et fideles vobis crediti me per totum 
late patentem Districtum cumulastis, et vel maxime pro illa 
cura, qua fideles vestros in via salutis ducitis. Ecclesiae , do-
mus, et scholae vestrae fere absque exceptione instar para-
digmatum possunt servire toti Dioecesi ; et ego lubens et gra-
tus agnosco, vos esse gaudium, coronam, et etiam spem meam 
circa omnia, quae in Dioecesi nostra adhuc desiderantur. 
Agite quaeso, ut fideles semper inveniamur servi Domini, et 
optimi etiam terrae Principis. Deus O. M. conservet vos so-
spites et incolumes ; det vobis de rore coeli et de bene-
dictione terrae, et benedicat vobis et portioni gregis, cu-
ius cura vobis demandata est. In reliquo etc." Ezen leg-
kegyesebb sorok nem fogják e kerület lelki-pásztorait elbi-
zakodottakká tenni ; hisz ők jól érzik , hogy Isten előtt mind 
,haszontalan szolgák , s csak azt tették , mit tenniek kellett' : 
hanem ernyedetlen buzgalom- és kitartásra fogják ösztönözni 
mindabban, mit Isten dicsőségének , és a hivek lelki üdvének 
előmozdítása kiván. Istené legyen a dicsőség, hogy e kerü-
letben , mellynek területéről az üdvözítő vallás két századig 
száműzve volt , most a tekintet bár merre forduljon, min-
denütt a kath. hit ép , és erős életének jelenségeivel találko-
zik. A lefolyt öt év alatt három díszes kápolnát, és két gyö-
nyörű , legalább ezer lélek befogadására alkalmas templomot 
láttunk e kerületben emelkedni. E két templom mindegyike, 
leszámítva a kegyes adományokat, és a nép által teljesített 
fuvaros- és kézimunkát, legalább 10,000 p.forintjába került 
egy-egy, alig 700 lelket számláló kath. községnek. E templo-
mok egyike , a mező-teremi, folyó hó 19-én szenteltetett föl a 
mélt. szathmári püspök által ; ki először mutatá be e szent-
egyháznak oltárán, a fölszentelés, és az Oltári-szentséggeli kör-
menet után, Istennek a vérontás nélküli áldozatot ; először 
lépett annak szószékére, hogy a szent keresztnek , mellynek 
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védelme alá van e templom ajánlva , ere jé t , csudáit, és tisz-
teletét hirdesse a jelen volt , ezerekre menő népnek ; |és Isten 
áldását kérje azokra, kik e templomot áldozataik és munkáik 
által létesiték, és kik kegyes adományaikkal a kath. községet 
segélyezék. Ezek közt különösen megemlité a mélt. szónok gr. 
K á r o l y i István ő méltóságát ; k i , mint tudjuk , a téglave-
tés- és fedélzethez szükséges fával segité a községet. E jó-
tevők közt legyen szabad megemlíteni a mélt. püspököt is, ki 
a főoltárképet, melly a kereszt felmagasztalását ábrázolandja, 
kegyes volt megrendelni e templom részére. Délután ő mél-
tósága tartá a vecsernyét, s azután taraczkok durrogása, a 
templomi zene harsogása, és mindnyájunk áldása közt távo-
zott a boldog és megelégedett községből, mellynek ma ki-
csinyje-nagyja tiszta örömtől áradozik : mert nagy dolgot vitt 
véghez ; az Urnák házat emelvén. Meg kell végül emlitenem, 
hogy e templom tervét készité, s az építést vezeté a ritka épí-
tészi tehetséggel megáldott csanálosi plébános, Tischler 
Albin. Gr. D. 

ülező-Kövesd , sept. 16-án. (Vége.) Oda hivta az in-
dulattól elragadtatott, bosszúálló, haragos, kevély, és zúgolódó, 
kereszténytelen keresztényeket ; oda a gyermekeket és szülő-
ket ; oda a bün miatt háborgó keblüeket ; oda hívott mindnyá-
junkat : s megmagyarázta , milly szavak hangzanak Jézus aj-
kairól mindnyájunkhoz; mint kell viselni keresztünket; mint 
tanuljuk isteni példája- és szavaiból, keresni örök üdvünket. 
Valóban igazak és szentek a főpásztor kenetdus szavai : üdv 
forrása a sz. kereszt, áldások sugároznák abból ki a földi élet-
r e , s a sirontulira egyaránt; és én nem birom eléggé kifejezni 
forró hálámat egyházam iránt, azon édes anyai gondért, mely-
lyet a sz. keresztek felállítása által gyermekei iránt mutat. A 
föld gyermeke hányszor szórakozik el; hányszor tévedez czél-
ellenes utakon! Milly boldogító, lia a lélek egy kedves tár-
gyat talál minél több helyen, melly édes érzelmeket kelt föl, 
és elmélkedési tárgyul isteni igazságokat ajánl. Jézus ke-
resztje, annak gyakori szemlélete, életszükség a lélekre : hogy 
örökre el ne tévedjen a világ csábképein. S e nagy igazságot 
a hithideg világ nagy része nem érti , érteni nem akarja! Egy 
kereszt előtti megjelenésed alkalmával gondolatid és szived 
érzelmeinek minősége, lelki becsed biztos fokmérője, oh em-
ber ! Vagy a kereszténységről kell lemondanod, vagy a ke-
resztet hévvel ölelned. Ki Jézus keresztje előtt meg tud ál-
lani közönynyel, megindulás nélkül, annak lelki élete egy si-
vatag puszta; hol a szem nem fedezhet föl egyetlen oázt, nem 
talál kifáradt lelkének egyetlen enyhnyujtó árnyat ; hol a 
csüggedt Agárnak nem jelenik meg soha enyhforrást mutató 
angyal : mig a szent kereszt tövéből az örök élet vizét merítik 
a hivők. Bár az ujonan fölszentelt kalvária sz. keresztjénél 
százezrek keresnének oltalmat lelköknek ! Szent beszéd után a 
sirkápolna szenteltetett meg, és a körmenet a templomba visz-
szatért; s a főpásztor visszavezetése után, a vallásos kebelnek 
alkalma volt , a zászlóik alatt szép rendben haza induló bu-
csus sereg édes melódiájában gyönyörködhetni. Ünnepély vé-
geztével Szihalom földes-ura, a mélt. egri főkáptalan, a megye 
szeretett a ty já t , s az ott levő papságot szívélyes ebédre hivta 
meg; hol a szeretetet olly kifejezhetlen mértékben bíró ke-
gyes atyánk- és urunkért , a bivataloskodásban ernyedetlen 
buzgalma főpásztorért, először is az arany ajkú nagy-prépost, 
nagys. Lévay Sándor ur emelt poharat. A dobogó kebel ékes 

szavakban tolmácsolt érzelmei, s üdvkivánatai mintha mind-
nyájunk szivéből emelkedtek volna fe l , olly lángolók voltak. 
Voltak a drága élet megőrzése végett éghez emelkedő több 
üdvkivánatok is ; melly szavak s ohajok e szük körben hang-
zottak ugyan el : de egy nagy megye, sőt ország hangozza vissza 
azokat, és méltán. Bár az ég kegyéből méltók legyünk meg-
hallgattatni. S. J . 

R o m á b ó l folytonosan megnyugtató, s az ő szentsége 
állapotát olly kedvezőnek festő hirek érkeznek, hogy a buzgó 
katholikus szive örömmel telik e l , ama vészmadarak káröröm-
re mutató baljóslatainak megszégyenülését lá tva , kik bizo-
nyos lapokban (mellyek az egyházat vigasztalással eltöltő ese-
ményekről soha sem tudnak ; sem az őt ért iszonyú bántalmak 
ellen védszót nem emelnek,) naponkint a pápa halálát várat-
ták : melly az egyházi államok u^yis megrendült állapotát, a 
már-már minden jókat kétségbeejtő zavar tetőpontjára vala 
emelendő. Tetszett azonban az Istennek ez ujabb csapástól 
egyházát megkimélni ; s ennek látható feje , mint a lapokból 
értjük , ,egészen szokásos módon ád audientiákat', s a legkö-
zelebb (sept. 26-án) megtartandott titkos consistorium után fa-
lura fog ott költözni. Különben a forradalmi zavarok nem szűn-
nek , sőt naponkint növekedőben vannak , és a törvényes ha-
talom elleni sérelmek mindinkább szaporodnak. A lakosok kö-
zül sokan menekülnek Roma- s Anconába : miután a fölkelő 
seregekről illetékes tanuk , katonatisztek állitják , hogy azok 
„merő fegyveres bandák, mellyektől minden rosszat várhatni." 

—- A toscanai episcopatus, nevezetesen a négy érsek, a 
pisai bibornok-érsek , a sienai, luccai s florenczi, aug. 30-án 
kelt iratukban óvást tesznek a ministerium által a toscanai cle-
rus irányában kifejezett gyanúsítás, és hazafiatlanság vádja 
ellen. Az érsekek , az egyházi ügyeket kezelő ministernek, az 
aug. 25-én kibocsátott körlevél sérelmes tartalmára vonatko-
zólag, többi között mondják: ,,A religio, mellynek szolgája a 
papság, kivül áll az emberi viszontagságokon, mert uralko-
dik fölöttük. Ugyanazért a clerusnak tisztében ál lot t , kike-
rülni a pártok vitái- s tusakodásaiba avatkozást : mellyek kö-
vetkezése rendesen az , hogy az emberek sziveit gyakran ki-
engesztelhetetlen gyűlölettel töltvén be , a kedélyeket nyomo-
rúságos meghasonlásba hozzák. Ha a papság nyíltan vala-
melly párthoz csatlakoznék, visszahozhatlanul elvesztené min-
den tekintélyét s egész befolyását az ellenkező pártra, nem 
csak , a mi legfőbb , isteni hivatásának betöltésében , melly 
az, hogy az embereket, testvéreit, az igazság és szentség ös-
vényein az örök életre vezesse : hanem még polgári kötelessé-
geinek teljesítésében is, mellyeket mozgalomteljes időkben az 
által tölthet és tölt be legjobban , ha a kedélyeket csillapítja, 
s mérsékli a politikai küzdelmek által fölingerelt bosszú érze-
tét, és mindent elkövet , a mi csak lehetséges, a béke visszaál-
lítása és előkészítése végett. Ezen elveket nekünk az evangé-
liumi okosság és szeretet irják elénk , s teljes öszhangzásban 
vannak a hivataltársaink, a franczia püspökök által hasonló 
körülmények közt nyíltan bevallott, s az egész mivelt világ 
helyeslése mellett követett eljárással." Elmondván ezután, mi-
kép ez elvekhez a toscanai papság hü is maradt, annyira, hogy 
csak igen csekély panaszokra találtak még az őt örömest bevá-
dolni szerető áskálódókis alkalmat, s rendesen illy esetben is me-
rő rágalomnak bizonyultak be a papság elleni kikelések : szint-
olly váratlan-, mint meg nem érdemeltnek nyilvánítják a kor-
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mánynak a kerületi főnökökhez intézett ama köriratát, melly-
ben a papság, a lion ellensége gyanánt, a nép gyűlöletének 
áldozatául szemeltetik ki , s akkép bélyegeztetik, mint a rend 
zavarója, s a közjóllétet veszélyeztető, gyanús testület. „Mit 
tett a clerus, kérdjük mi, hogy vele illy módon bánjanak? 
Nem hirdette-e mindenkinek, szóval és példával, az evange-
lium tanítása szerint, a békét, egyetértést, a nyilvános hata-
lom iránti engedelmességet? Nem csillapitá-e nagyon is sok-
szor , főleg faluhelyen, szavának tekintélyével, az ingerült 
kedélyeket, s nyugtatá-e meg a már-már kitörő félben volt 
haragot ; több izben a nyilt zavarok kitöréseit is megakadá-
lyozván ? Nem türte-e békével a méltatlanságokat ? Nem bo-
csánatadás- és szelídséggel felelt-e a rá minden oldalról hal-
mozott becstelenitések- és kihivásokra ? Nem szoritotta-e 
vissza szivének fenekére, egyedül Istennek panaszolva be, 
végetlen fájdalmát mind a fölött, a mi fönséges feje ellen 
mondatott és elkövettetett? Vagy talán az is vétkül tulajdo-
níttatik neki, hogy legfőbb pásztora, Krisztus Jézusnak e 
földön helytartója iránt, a tisztelet és szeretet érzelmeit ápolja 
keblében, s azokat másokba is átszivárogtatni töreksz ik? . . . 
Ez-e az, mit vádul felhoznak ellene? Ha igen, mondják ki 
nyiltan ! S a papság az egész világ szine előtt dicsekedéssel 
fogja e vétkét bevallani ; azon világ előtt, melly ugyan félre-
ismerheti , de Istennek hála ! nem szüntetheti meg a jót, 
mellyet vele a religio tesz. Egyik a kereszténység által az em-
beri-nemnek hozott eme nagy áldások közt, a két, világi és lelki, 
hatalom közötti különbségtétel ; mellyek a pogány világban 
szüntelen összezavartattak : honnan örökös zsarnoksága vette o 
eredetét a csekély számnak a nagy, vagy egyetlennek vala-
mennyi fölött. Már pedig e megkülönböztetés, a polgári tár-
saság kebelében, épen az által nyeri meg valósítását és con-
cret alakját, hogy a püspökök független testületét hozza 
létre , melly egységét a romai pápa legfőbb hatalmában találja 
föl. Csudálatra méltó alkotmány ! melly valamint egy részről 
a mozgás szabadsága által a működés hatását biztosítja, ugy az 
egység által egyszersmind az erőt maradandóvá teszi. Ara 
rontsátok azt le : s valamennyi régi bajok visszatérendenek a 
hajdani zűrzavarral. Ezt a történet bizonyitja. A két hatalom 
közti különbségből pedig különböző j o g o k is származnak, 
egymástól függetlenek, saját autonómiával birók " S e jogok 
tiszteletben tartását egyformán követeli az igazság , és Isten-
nek világos parancsolata ; melly nem csupán, és kizárólag a 
világi hatalmat akará, a híveknek iráotai hódolatot parancsol-
va (Rom. 13, 1. 2.; Apóst. csel. 4, 19 ), biztositni ; mit az ér-
sekek lelkes felirata bővebben fejt ki ; azon reményt fejezve 
ki végül, hogy a minister sietni fog a főpásztorokat (kikhez 
az ország valamennyi püspökei csatlakoztak,) adandó feleleté-
vel megnyugtatni, s ekképen méltó aggodalmaikat jogaik fél-
reismertetése miatt, eloszlatni. 

— Az ő szentségét, IX. Pius pápát csak neliány év előtt 
is még olly nagy lelkesedéssel fogadott bolognaiak szavazata, 
mellynél fogva a pápa megfosztatik világi hatalmától, mint az 
,Agence Bullier'-nek i r ják , nem lepte meg ő szentségét. (Mi 
is lephetne meg egy ollyat, ki eleget é l t , liogy a világ jelen 
állapotát és eseményeit is megérje?) Hatvan év óta négyszer 
vesztették már el a pápák a legatiókat ; de — szintannyiszor 
vissza is nyerték. 

— A bolognai bibornok-érsek, Roncagli abbét, s tábori 

papot, ki az alkotmányos gyűlés megnyitásakor isteni-szolgá-
latot tartot t , interdictum alá vetette: mint öt más papot is, 
kik a választásokban részt vettek. 

M e x i c o i tudósítások szomorú képét adják ezen, a foly-
tonos forradalmak által feldúlt köztársaságnak, mind politikai, 
mind pedig egyházi tekintetben. Az egymással viaskodó pár-
tok csaknem évről-évre más kezébe játszák az erőszakosko-
dásból tengődő kormányt. Legújabban a Francziaország által 
pártolt Miramon, s felekezete ellen magát északamerikai se-
gélylyel még mindig föntartó Juarez rendeletet bocsátott ki, 
mellynek erejénél fogva a kath. egyház végkép kiraboltatik. 
Egyes templomok kifosztása, mint például a moreliai székes-
egyházé tavaly, úgyis napirenden vannak. A juliushóban 
kelt fönebbi rendelet minden egyházi javakat, kivétel nélkül, 
az álladalom tulajdonának nyilvánít, s elvesz ; a kormány ele-
get tenni hivén kötelességének, ha a papságot élni, s koldulni 
hagyja : megengedvén neki, a hivek önkénytes adományait el-
fogadhatni. Valamennyi szerzetes-rendek elnyomatnak : há-
zaik feloszlattatnak ; még a szerzetesruha viselete is megtil-
tatik ; a kolostort 14 nap alatt elhagyni vonakodók pedig, 
mint hazaárulók száműzetnek. Az apáczák még, egy ideig 
legalább, zárdáikban megtüretnek ugyan, de növendékeket föl-
venni nem lévén szabad, kihalásra Ítéltettek stb. Látszik, hogy 
a mexicoi kormány sokat tanult az antikath. országok által 
Európában adott példából. Csakhogy nem minden rablási me-
rény sikerül, még a continensen is ; remélhető tehát , hogy 
Juarez gyönyörű terve sem fog egyhamar végrehajtatni. 

IRODALOM. 
, M u n k á l a t o k . Kiadja a pesti növendékpapság ma-

gyar egyházirodalmi iskolája. Huszonharmadik folyam. Sz. 
Ágoston hippói püspöknek az I s t e n v á r o s á r ó l irt XXII. 
könyve. A maurinusok és Strange J . kiadása nyomán fordí-
totta a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 
I. Kötet. Pes t , 1859.' N. 8-r. XVI. és 356 1. 

Azon kis, de tevékeny társulat , melly a pesti növen-
dékpapság ,magyar egyházirodalmi iskolájá'-nak szerény ne-
vezete alatt , mint az ápoló kertész fáradalmait minden kike-
letkor uj virágok-, nem csak , de gyümölcsökkel is jutalmazó 
jó fa , évenkint meghozza az egyház és hon , e nemű termé-
kekben épen nem gazdag irodalmának oltárára becses adomá-
nyát: az idén sem mulasztá el bizonyítványát adni szorgal-
mának , Isten dicsőségére szánt munkásságának, és azon , év-
tizedek óta nem lankadó buzgalmának, mellyel mindig na-
gyobb vállalatokhoz mer kezdeni ; a jó szándékot megáldani 
szokott mennyei segitség-, és a jó emberek általi pártoltatás 
nem hiu reményében. Ez évben a ,magyar egyházirodalmi is-
kola', sz. Ágostonnak az Isten városáról irt nevezetes munká-
ját adja fordításban ; a 22 könyvre osztott műből nyolczat kö-
zölvén I kötetül. Mi ugyan részünkről mentségre alig szo-
ruló, s nagyon is czélirányos dolognak tar t juk, hogy az ifjú 
erőket egyesítő iskola, egész müvek fordításával foglalja el, 
az e nemű gyakorlatok által legjobban kiképeztetni szokott 
tehetségeket ; még pedig olly müvek fordításával, minők ki-
adását , daczára hasznosságuknak , bármilly oknál fogva , iro-
dalmunk jelen iránya mellett, egyes irók alig merik megki-
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sérteni nálunk : az ,előszó' mégis jónak találta, épen az ezen 
sajnos eredményt előidéző hibás nézetek kijelölése, és meg-
czáfolása végett, az iskola eljárását különösen is indokolni ; 
megjegyezve, mikép a sz. atyák munkáinak „a világirodalom 
legelső nevezetességei", még „a csak minap elhunyt Humboldt 
Sándor" által is egyhangúlag elismert, tisztelt és csudált je-
lessége, az azok fordítására irányzott gondot igen is kimagya-
rázhatja. „Ránk nézve pedig, mondatik tovább, a bennök föl-
lelhető roppant tudományon kivül, más tekintetben is igen 
nagy jelentésűek : ők hitünk tanúi, egyházunk oszlopai, az 
apostoli hagyományok letéteményesei, vallásunk örök diszei, 
hittudományunk megalapítói, egyházirodalmunk classicusai; 
szóval mindaz, mit az őket hálás kegyelettel tisztelő egyház 
a rájok ruházott gyengéd ,atya' nevezet széles értelemkörébe 
csak belefoglalhatott. Igen , a t y á i n k ők nekünk : tehát ró-
lok szól Mózsesnek parancsa, midőn a késő utódokat igy uta-
sítja az atyákhoz : ,Emlékezzél vissza a régi napokra, vizs-
gálj által minden nemzedéket ; kérdezd atyádat, és tudtodra 
ad ja ; őseidet, és megmondják neked.' Es lám! a mivelt kül-
föld fölismerve az igazi értéket, mintegy nemes versenyben 
vetélkedik irodalmát munkáiknak minél hibátlanabb eredeti 
szövegével, és folyvást jelesebb fordításaival gazdagítani. És 
mi történik h a z a i egyházirodalmunk részéről e téren, hol 
a legnemesebb haszon, és a legszebb dicsőség bő aratása 
kínálkozik?.. . Feleljen erre magyar egyházirodalmunk ál-
lása." (És azon közönség hajlama, Ízlése, és ezt ápoló írók 
kimenthetetlen alkalmazkodása, haszonkeresése, mellynél 
fogva csaknem a legaljasabb irodalmi müvek lesznek már 
napjainkban legnépszerűbbekké ; s mint például az ,Üstökös' 
4-dik száma (sept. 24-éről) mutatja, egy irói ,tekintély' nem 
átalja nevét kölcsönözni olly botrányos tartalmú laphoz, melly-
ből i d é z n i is szégyen volna azt, mit egynémelly nem pirul ki-
gondolni , megirni, vagy illustrálni !) „Igen jól tudjuk, hogy 
minket ép olly kevéssé illet meg, a hiányok miatt panaszt 
emelni, mint a már meglevőt gáncsolni ; de sem az egyik, 
sem a másik nincsen szándékunkban. Csak arra akartunk egy-
szerűen utalni, hogy tanulmányi tárgyunk a ráforditott fá-
radságot igen is bőven megérdemli, és hogy irodalmunkban 
épen ezen ág fekszik leginkább parlagon." Szerényen adják 
az iskola nagy reményű tagjai hozzá, miszerint: „mi nehezen 
fogjuk e hiányt kellően betölteni ; mi alig fogjuk ezen mü-
vek tartalmának belértékét és előadásuk külszépségeit hi-
ven visszaadni, a gondolatmenetek szoros kapcsolatát, a 
magasztos eszmék sasröptét nyomon kisérni , a vallásos 
sziv tengermély érzelmeit tiszta tükörben felmutatni , a 
könnyeden folyó szójátékokat, s a polémia éles fegyve-
reit el nem tompítani" : de azt csakugyan elérik , hogy ha-
sonló fordítások által szaporítani fogják a sz. atyák müvei-
nek méltánylóit, fogyasztani az irányukban (természetesen 
csak a tudatlanok közt) divatozó s elterjedt előitéleteket, ho-
nosítani az irataikban elömlő magasztos érzelmeket, s utat 
törni a sokszor elavult kifejezésekbe takart, de mindig nagy, 
fölséges és üdvös eszméknek. S már csak az is megbecsülhetlen 
hasznot eredményező körülmény, ha az illy munkával foglal-

kozók olly fönkelt gondolatok-, s érzelmekre gyúlnak, minő-
ket ama sorok lehelnek : „Láttuk a kereszténység végdiadalát 
a romba dőledező pogányság fölött ; láttuk, mint halványul 
az elgyengült romai birodalommal a bálványimádás csillaga ; 
láttuk és csudáltuk sz. Ágostont, ki, mintha csak az Istennek 
lángpallosát villogtatta volna a haldokló polytheismus fölött, 
föltárta a romai államnak abból származott vészes sebeit 
láttuk, mint czáfolja meg a természetbúvárokat, csillagjóso-
kat, bölcsészeket, államfőket, törvényhozókat és papokat, 
ugy hogy az igazság nyilt bevallásánál egyéb nem maradt 
nekik hátra; láttuk Ágoston lángeszét, s gyermekdeden egy-
szerű szivét : és bámulattal tekintettünk fel anyaszentegyhá-
zunk e legszebb díszére, az isteni kegyelem és az anyai imád-
ság hathatósságának e legkitűnőbb csudájára." S ha egy mun-
ka fordítói illy hatásokról szólhatnak, valljon az azt magyarul 
olvasó , és az igazság szavára még nem egészen süket kedé-
lyek , nem fognak-e szintazon érzelmekben osztozni ? S nem 
lesz-e ez végetlen nyereség az istenességre nézve ? Igen, ha 
a fordítóknak annyira kedves volt „az élvezet", mellyet nekik „e 
mü átértő tanulmányozása nyújtott", alapos a remény, hogy ez 
élvezet annál nagyobb lesz az olvasókra nézve, kik ezt a fordítás 
nehézségeivel meg nem küzdött, s ki nem fárasztott lélekkel, 
zavartalanul érezhetik. S minél nagyobb lesz az innen merített 
öröm, annál alaposabbá fog a remény is, mellyet a t. fordítók 
nyilvánítanak, válni, hogy e pályára erősebbek is lépjenek ; 
nem megvetendő segédeszközt nyerve ez előmunkálatban czél-
jok kivitelére. Hogy pedig t. olvasóink meggyőződhessenek 
a mondottak valóságáról, főleg az olvasmánynak irály tekinte-
tébeni kedves voltát illetőleg, mutatványul legközelebb egyes 
szakaszokat is közlendünk belőle. (Folyt, köv.) 

Megjelent, és minden hiteles könyvárusnál kapható: 
,Uj magyar muzeum. Egyszersmind a magyar Akadémia 

közlönye. Kiadja T o l d y Ferencz. Pesten, 1859.'VIII. vagy-
is augustusi füzet. (Félévi folyamra előfizethetni helyben 3 
frt 25 krjával uj pénzben, postán 4 uj forinttal, E m i c h 
Gusztáv könyvkiadó hivatalában , Pesten , a ferencziek terén, 
7. sz. alatt, vagy az ,Uj magyar muzeum k i a d ó hivatalá-
hoz' intézett bérmentes levelekben.) 

Azon nagy számú, s az egyházi olvasó közönséget is ér-
deklő jeles czikkek közül, mellyek a folyamatban levő jelen 
kötet tartalmát teszik, elegendő lehet, a következőket idézni : 
,Zrednai Vitéz János esztergomi érsek 1465 —72. K. M.-tól ; 
,Mikép ismerték fel őseink az ál-okiratokat? IV.' KnauzNán-
dortól ; ,A leleszi conventről Wagner Károly irata', Szilágyi 
Sándortól ; ,A pécsi püspöki könyvtár' Sarkady Istvántól ; a 
sok vallomást magában foglaló ,negyedik fogás Kazinczy Fe-
rencz levéltárczájából' Lugossy Józseftől stb. Ezen kivül az 
,Akadémiai értesítő' olly fontos és sokoldalú közlemények tár-
háza , mellyet a honi irodalom iránt némi részvéttel viseltető 
olvasó nem fog soha mellőzhetni. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : S o m o g y i k á r o l y . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egy-
házzal. XII. — Nevelési ügy. — Kgyházi tudósitások. — 
Irodalom 

Anglia újbóli egyesülése a katii. egyházzal . 
XII. 

Az angol egyház alaposzlopai, onnan a ,szüz 
Erzsébet' kormányától egészen a 'ranczia forradalo-
mig, a szárazföldön létező angol papnöveldék vol-
tak. Ugy van, sőt több: tápforrások voltak ezek, 
mellyekből ott a kereszténység életet merített. S ha 
ezek kiszáradnak, nem tudom, ha valljon most an-
gol egyházról szólhatnánk-e. Bizonyára külhoni pa-
pok , olly nép közt, mellynek nemzetiségi érzete 
olly erőteljes, olly kifejlett volt, alig ha meggyö-
kerezhettek volna; s magukra hagyatva, alig lettek 
volna képesek, egy, gyökerében megtámadott, szen-
vedő egyházat föntartani. Belföldi papokra volt 
szükség, hogy az Urnák annyi vérrel öntözött szől-
lejét munkálgassák. S ezért bizonyára a legnagyobb 
köszönettel tartozik Anglia, tartozik az egész kath. 
kereszténység a nemes lelkű Dr. Allennek, ki elő-
ször épen azon válságos időben, midőn a régi papok, 
vagy mint őket nevezni szokták, ,Mária királyné 
papjai' kihalófélben voltak, az angolok részére felál-
lítandó növeldék tervével foglalkozott, és azt végre 
is hajtá! Dr. Lewissel egyesülten alapitá e jeles, szent 
hiteért száműzött pap, a douayi növeldét Belgium-
ban 1). Ez intézetnek tartatott főn, hogy a zakla-
tott hazának törvényszerű belföldi papokat szolgál-
tasson ; és e szent czél tökéletesen el is éretett. A 
mindig éber, és ott, hol egy zaklatott népnek kelle 
segédkezet nyújtani, áldozatra kész romai pápák, az 
intézet létesítését gazdag adományaikkal nem kis 
mértékben segiték elő. -— S illy alkalmakkal kiáltó 
szükségként tűnik föl a pápai elsőség, és annak üd-
vös volta világos ; mert mig az egyes országok püs-
pöki kara , tevékenységében részint belvillongások, 
majd a kormány zaklatásai által, vagy az önző czé-

' ) Sanderus, de schism. Angl. Libr. III. Lingard, Angol-
hon története. VIII. K. 3. fej. 

lok utáni gondoskodás miatt, az egyház szükségeit 
illetőleg korlátozva van: marad mindig az egyház-
ban egy püspöki szék, melly semmi részletes érde-
kek, semmi kisszerű, s önző czélok által magát be-
hálóztatni nem engedi; ott van illyenkor Roma, 
mellynek székén ül a hivők legfőbb püspöke, és kö-
zös atyja ; ki mindig kész, segíteni gyermekeit. S 
valóban, a történelem gyakori példákat tud felmu-
tatni, mint lettek volna egyes, zaklatott egyházak 
egészen megfosztva minden segélytől, ha Roma 
védő kezét nem nyújtja ki számukra. Ezen fölül 
nem sok időre XIII. Gergely a romai-angol collegiu-
mot állitá föl, melly mai napig létezik. Wiseman 
bibornok westminsteri érsek, legújabb illy czimü 
munkájában, ,Emlékezés a négy utolsó pápára', is-
mét felhivta ez intézetre a kath. világ figyelmét. — 
De a ,katholikus' király sem tagadta meg védelmét 
a szorongatott néptől. A dus alamisnákon kivül, 
mellyet a douayi collegiumnak juttatott *), hogy a 
papnövendékeknek minden tekintetben biztosított 
menhelyet nyithasson hazája földén, Valladolidban 
angol collegiumot alapított 1589-ben. A kath. király 
e szép példája gazdag gyümölcsöket termett Sevillá-
ban , a papság és nép szépen követve királyuk jám-
borságát, összeállottak, és saját vagyonukból szinte 
egy angol collegiumot vagy papnöveldét alapítot-
tak; melly 1593-ban canterburyi sz. Tamás nyol-
czadán, a bibornok-érsek, a papság , nemesség, ta-
nács és roppant nép jelenlétében ünnepélyesen meg-
nyittatott. Az emiitett intézetekhez járult még a sz.-
omeri collegium ; melly egyszersmind olly fiatal an-
goloknak szolgált nevelő-intézetül, kik papi pályára 
lépni nem akartak. — Az angol szárazföldi colle-
giumok, az egyház-történelemben emiitett legjele-
sebb, legkitűnőbb papi intézetekhez tartoznak; s elvi-
tázhatlanul méltán mondhatók, a tridenti zsinat által 
életbe léptetett papnöveldék koronájának. Vértanuk 
iskolái valának ezek, a szó legteljesebb értelmében, 
ugy , mint azt az egyház talán az első századbeli 
üldözések óta felmutatni nem képes. Nem sajnáltuk 

Sanderus, L. IV. p. 102. ed. Colon. 1610. 
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a fáradságot, hogy Challoner püspök nagyhírű mun-
kájában, ,Memoir of Missionary Priest, and other 
Catholics' etc. (,A missio-papság és egyéb katlioli-
kusok nevezetességei, kik hitökért Angliában halált 
szenvedtek. Angolb. ném. Paderborn, 1852.') mind-
azon vértanu-papok neveit számba vegyük, kik magá-
ból adouayi collegiumból kikerültek: s egyedül az első 
kötetben már 118-at találtunk! Valóban lehetetlen, 
hogy bármelly katholikus kebel, sőt merjük mon-
dani, még a kath. ügyért nem lelkesült, hanem csak 
részrehajlatlan történetbuvár is meg ne induljon, mi-
dőn e mii átolvasásakor, minden lépten ,,a douayi vér-
tanuk jegyzékével" találkozik; melly jegyzékek a tisz-
telt szerző müvének főforrását alkoták. Milly érzelmek 
ébredhettek azon iíju lelkében, ki e vértanuk növel-
déjébe lépett: hogy itt a papságra, s leghihetőbben, 
a hitérti vértanuságra is előkészüljön ! S lehetséges-e, 
hogy az angol hivő kebel megtagadta volna legmé-
lyebb tiszteletét egy olly papságtól, melly évek 
hosszú során át a vértanuságnak volt előkészítő is-
kolája ? 

S íme egyikét fedeztük fel a tápláló, éltető for-
rásoknak ; mellynek mi Angliában a kath. hit csu-
dálatos, és annyi hátrány és akadályok mellett is 
majdnem hihetetlen fontartását köszönjük. Nem rej-
tett : látható volt e forrás ; ott csergedezett az min-
denki szemei előtt; ott folydogált az ellenség szemei 
előtt is : azért követtek el Erzsébet vakbuzgó angol-
jai mindent, hogy a szárazföld nevelő-intézeteit meg-
semmisítsék. Mindjárt a Douayban létesült első an-
gol collegium felállítása után, melly a német-alföldi 
zavarok miatt egy időre Rheimsba tétetett át, egész 
hévvel sürgeték Frankhon királyát, hogy azt orszá-
gából száműzze, s megsemmisítse; s minthogy e kí-
sérlet sikertelen maradt, a legvérengzőbb rendele-
teket bocsáták ki minden növeldei áldozár ellen: a 
királyság minden kikötőjében fürkésztek utánuk, 
hogy partra-szállásuknál elfoghassák; és kimondatott, 
hogy minden, ki illy áldozárt befogad, halállal bűn-
hődjék. Olly növeldei áldozár, ki az első száműze-
tés után ismét visszatért az országba, a felségáru-
lásra mért halállal lakolt: vagyis felakasztatott, fél-
holtan lemetszetett, és szive, ugy mint belei, a még 
élő testből kiszaggattattak 

Az egyházhoz híven ragaszkodó angolok hit-
életének másik tápforrásaul szolgáltak, a szárazföld-
re kivándorlott, s ott még e században is fónálló an-
gol kolostorok. E tápforrás láthatlanul csergedezett 
ugyan, és hasonlólag a földalatti patakocskákhoz 
folydogált : de azért nem kevésbbé volt üdítő, mint 

az, melly eredete után azonnal napfényre jön. Azért 
megérdemli figyelmünket. — A tökéletes ascetai élet 
mulhatlanul szükséges élet-eleme minden egyháznak, 
minden nemzet hitének. Nem tulcsigázott állítás, ha 
azt mondjuk , miként e nélkül minden nemzeti, vagy 
részletes egyház nem sokára kiszáradni^ elsivárulni, 
s kihalni fog. Mutassanak bár a fának ágai, levelei 
bármilly fris, vidor, erőteljes életet: a benső élet-
csira veszendőben van. De az angol egyháznak, e ne-
mes ágnak, a közös egyház magasztos fáján, midőn 
az üldözés bekövetkezett, nem pusztán látszólagos 
élete volt: volt még abban igen sok, bármilly vész-
szel daczolni tudó erő; s fölismerte hosszabbfonállá-
sának kellékeit, és föltételeit, mellyek mellett az ül-
dözés századaival is szembe szálland. Azért nem en-
gedé, hogy elenyészszenek amaz intézetek, mellyek 
a tökéletes ascetai élet ápolását eszközlik. A Mária 
királyné alatt Angliában újból szervezett kolostorok, 
majd mindannyian megmaradtak ; csakhogy termé-
szetesen a szárazföldre kényszerültek átvándorolni. 
A carthausiak elődeik martyr-halála által, mellyet 
azok VIII. Henrik alatt szenvedtek, minden más an-
gol szerzetesek fűlött kitüntetve, Brüggébe, innen 
a hugonották által okozott lázadás következtében, 
Douayba, s végre Nieuportba mentek. A brigittianu-
sok Zeeland-, Antwerpen-, végre Lissabonba J). A 
többi szerzetek tagjai, a már fönnálló rendházakba, 
de csak egy időre, kebeleztettek. Évek folytával 
megszaporodott a tagok száma: s végre tulajdon 
tartományt képeztek, angol tartományfőnök elnök-
lete alatt, természetesen idegen földön. Elsők valá-
nak a benczések. 1603-ban folyamodott e magasztos 
rend VIII. Kelemen pápához, hogy a rend angol 
tagjaiból, angol missiót állithasson. A pápa helyben-
hagyta; s az egyik missio-ház Douayban, a másik 
Dieulewartban, Lotharingiában alapíttatott. Most 
kezdtek gondoskodni a régi benczés egyesület (Con-
gregatio) felállításáról; melly hosszas értekezletek 
után elvégre 1612-ben felállíttatott, és V. Pál pápá-
nak , december 24-kén kelt brevéje által, meg is erő-
síttetett. A benczés-nők számára Brüssel-, Cambray-, 
és Centben alakultak házak. Az Agostonrendü apá-
czák 1609-ben Löwenben állítottak egy telepitvényt. 
A jámbor Ward Mária, az angol kisasszonyok rend-
jét 1608-ik év körül St.-Omerben alapitá; mellynek 
főrendeltetése a nőnevelés volt. Angol Klára-szüzek 
1606 körül Gravelinesben települtek meg; 1620-ban 

Erre , s a következőkre vonatkozólag, lásd Buszt, 
a ,Kath. egyház nyoinatása Angliában', és a ,Hierarchia visz-
szaállitása ugyanott.' (Schaífhausen, 1851. 53. 54. 1.) 
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pedig Antwerpenben *). Ugyanez időben a ferencziek 
angol tartománya ismét helyreállíttatott 2). G-enings 
atya volt ez ujitás szerzője. E czélra felhatalmazást 
nyert , hogy meghívja az angol szerzeteseket, bár-
hol léteznek is. A sz.-ferenczi rend első, tisztán an-
gol szerzetesekből álló kolostora, aDouayban létező 
volt. Legelső lakói közt volt Bell Eduárd atya; ki 
később, miután mint első tartományfőnök a skot 
rendtartomány megalapításában közreműködött, ha-
zájába visszatért, és ott 1643-ík évi dec. 11-én a 
vértanúi koronát elnyerte. (Y. ö. Challoner, II. 230.) 
Megemlítendő még Heath atya is: ki,mint a helyre-
állított rend első tagjainak egyike, ugyanazon év-
ben, mellyben Bell a tya , április 17-én, a rend di-
csőítésére , kegyetlen kínzások között kivégeztetett. 

Parisban, a 17-dik században több angol apá-
cza-kolostor keletkezett 3). A benczések Cambrayből 
szállitának egy telepitvényt 1651-ben. Anglia ki-
rálynéja ez időben Cromwell zsarnokoskodásai elől 
Francziaországba menekült; s többen az angol ka-
tholikusok közül kisérék őt, és biztaták, bátoriták a 
fejedelemnőt. Igaz, hogy, mint maguk is száműzöt-
tek , csak buzgó ígéretekkel, és nem tevékeny, cse-
lekvő gyámolitásuk által teheték azt. Az apáczák 
gyakrabban kényszerültek, tartózkodási helyöket 
változtatni ; mignem végsőig zaklatva, szorult helye-
zetökben egy franczia paphoz folyamodtak : kinek 
kegyes jótékonyságát már több ízben tapasztalák. 
Ez áldozár, ki nevének első betűjétől csak S. abbé-
nak hivatik, mély megindulással vette e szegény 
szüzek szorultságát: kifizeté haszonbérüket, és Isten-
hezi bizalomra serkenté őket. Néhány nappal e ta-
lálkozás után, a kocsikra ültetett apáczák egy félre-
eső házba vitettek, hol pártfogójokkal, a pappal, egy 
főnemest, jegyzőt, építőmestert, és az építkezéshez 
szükségelt munkásokat találtak. Megmutogaták ne-
kik az egész házat; s miután tetszésöket nyilváni-
ták, az a főnemes által megvétetett: ki egyszer-
smind a jelenvolt kézműveseket oda utasitá, hogy 
egy kolostorhoz szükségelt mindennemű bútorzattal 
szereljék azt föl. A szerzetesnők, illy nem várt jóté-
temény által ámulatra ragadva, leborulva adtak há-
lát irgalmas Istenüknek, és szerencséjeket leginkább 
nagy sz. Gergely pápa közbenjárásának tulajdoni-
ták, kinek emléke Angolhonban épen e napon (mar-
tius 12-én, 1664.) nagy ünnepélylyel szokott meg-

3) Challoner, ,Nevezetességek1 stb. II. 230. 
2) Challoner, II. 218. 
3) Lásd a következőkre vonatkozólag : Picot , ,Frank-

hon egyház-történeti nevezetességei.' II. 74. (Német kiadásb.) 

tartatni. A főnemes, ki nagylelkűségből értök eny-
nyit áldozott, mint irva van, a ház tökéletes fölsze-
relésére 50,000 livrénél többet költött. Az apáczák 
április 2-án foglalták el e lakhelyöket. S. abbénak 
még e hó folytán bekövetkezett halála, legkevésbbé 
sem zsibbasztá el a főnemes buzgalmát; sőt inkább 
ösztönül szolgált, hogy az elárvultak iránt részvevő 
jóindulatának folytonos tanúságait adja. A történet-
író e nemes emberbarátot csak nevének kezdőbetűi-
vel gr. T.-nek jegyzé föl. Meglehet, hogy e hallga-
tagságot maga ohajtá az önzetlen jótevő : ez lévén a 
kor szokása, midőn a szerény felebaráti szeretet épen 
ugy akará titkolni, mint lehető legnagyobb mérv-
ben kiterjeszteni jótéteményeit. Az angol benczésnők 
e menhelyüket, melly a Champ de l'Alouette utczá-
ban, St.-Marcell külvárosban létezett, egészen a for-
radalom kitöréséig birtokolták, és békésen lakták. 

Ugyané fővárosban már előbb egy jámbor an-
gol pap, Carr Tamás, az ágostoni apáczák részéi'e 
kolostort alapított 1633. körül; mellyaFossès-Saint-
Victor utczában szinte egészen a forradalomig fön-
állott. Hasonlóképen egy más nő-kolostor Saint-An-
toine külvárosban is volt; mellynek lakói a ,Fogan-
tatás leányai'-nak nevezete alatt (les Filles de la 
Conception) 1670-ben a párisi érsek által megerő-
síttettek. Ez intézetet, szükségében a Sorbonne egyik 
tudora, Vivier abbé nagylelküleg segité; számára 
jelentékeny vagyonát hagyományozván. Hasonló 
menhelyek alakultak az angol benczésnők számára 
Pontoiseban , a clarissák részére ; kik szinte Angol-
honból vándoroltak ki , s Rouen-, Dünkirchen-, és 
Aireben. 

De, fogják tőlünk sokan kérdezni, mi össze-
függése van e sorok czimével a nő-kolostoroknak; 
vagy mi befolyással lehetnek ezek külhonban, a 
kath. hitnek Angolhonbani megtartására? A férfi-
szerzetektől, mellyek hittéritőket képeznek, a kath. 
ifjúságot nevelték, vallásos iratokat szerkesztettek, 
és azokat nyomtatásban is kiadák, illy befolyást 
megtagadni, nem jut eszébe senkinek is. De valljon 
gyenge nők , éltök hosszán külföldre száműzetve, s 
még hozzá, folytonosan a kolostor szűk czellájába be-
záratva, valljon mit tehetnének ők e czél, e magasz-
tos feladat létesítésére? Ez ellenvetésre már részben 
megfeleltünk. De a hit, melly lelkünkben él, még 
más választ is ád tollúnk alá. A vértanukat nevelő 
seminariumok mellett, mi e kolostorokban, az angol 
egyházra nézve, az erő egy titokteljes forrását keres-
sük: hiszen ezek az A n g o l h o n é r t m o n d o t t örök 
i m á k helyei valának. S minthogy kiválólag gya-
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korlati hivatásuk őket a benső élettől el nem sza-
kasztá: ez (az imádság) volt az angolhoni nő-kolos-
torok fő feladata a szárazföldön. (Vége követk.) 

N e v e l é s i ü g y . 
A jeles ,Tanodai lapok' jelenleg egy igen kor-

szerű pályakérdést közölnek e tétel fölött: „Mikép 
intéztessék a növendékpapok képeztetése, hogy az 
ujon an rendezett népiskolaügy körül, mint leendő 
hitoktatók és iskolaigazgatók, ebbeli kötelmeiknek, a 
lelkipásztorkodás mellett igazi szakavatottsággal s 
eredménydusan megfelelhessenek." Ugy hiszem, nem 
lesz fölösleges, a ,Religio' hasábjain is megpendíteni 
ez ügyet, és csekély véleményünket e felől nyilvá-
nítanunk. 

Az egyház a világ nagy faiskolájának tekint-
hető. Tőle várnak a szülők jó gyermekeket , a gaz-
dák hü cselédeket, az elöljárók békés polgárokat, a 
haza jó honfiakat: s az egyház mindezt nem erőszak-
vagy fegyver-, hanem a béke áldásaival eszközli. Az 
egyház fölhatalmazott szolgáinak, a papoknak sok 
tevékenységi tér kínálkozik a mondottakból : nehéz, 
de fönséges hivatás ! Jóllehet pedig a papnak minden 
teendője szép: de nem tagadhatjuk, hogy legszebb, 
egyúttal legháladatosabb köre az iskola , mellyben 
az egyház és haza reménycsiráit neveli. Szép a szó-
nok hivatása, ki a szószékről Isten nevében szól, és 
villámként fölrázva a bűnöst, Istenével kibékíti. Is-
merjük el, hogy kitűnő hatáskör a betegek ágyai-
nál vigasztaló angyalként részesiteni a sinlődőt a 
malaszt-áldásokban. Jótékony hatást gyakorol a pap 
a gyóntató-székben is, hol a szivnek legtitkosabb se-
beit gyógyítja De mindezeknél fönségesebb a pap 
hatásköre az iskolában; hol Jézusként mondja: „Hagy-
játok hozzám jönni a kisdedeket." Romlatlan , ártat-
lan szivekre talál ott, kik mentek a megrögzött elő-
ítéletektől. Itt a munka sikere el nem téveszthető ; 
sőt bizonyos. De, tekintve azt, hogy a gyermekek 
által lehet legkönnyebben a szülőket is megnyerni: 
a háládatosságra is e munkánál legbiztosabban szá-
mithatni. Mert bármilly buzgó is a pap, hivatala egyéb 
teendőiben, csak azt tartja a nép, hogy ez köteles-
sége: de midőn látja, mint ereszkedik le a gyerme-
kekhez, mint vesződik velők, szeretni kezdi; s esze-
retettel tisztelet párosul. Fontos dolog tehát, tudni: 
mit tegyen az elöljáróság a papnövendékekkel, 
hogy : 1. jó hitelemzők, II. jó iskolai igazgatók le-
gyenek? 

A papnövendék a hittant négy év alatt bőven 
tanulja, s az elméletiekben ügyességet is nyer : eb-
ben tehát eddig sem volt hiány; de nagyobb figyel-
met érdemel a gyakorlati rész, melly eddig némelly 
helyen el volt hanyagolva, annyira, hogy a növen-
dék, elhagyva anöveldét , nem tudta magát tájé-
kozni; nem tudta, hogyan kelljen gyakorlatilag vé-
gezni azt, mit elméletileg tanult. Azért következőket 
ajánlanék : 

1-ör: Ott, hol papnövelde létezik, az elemi-is-
kolákban kitűnő hitelemző működjék; kinek előadá-
sait a harmad- és negyedévi hittanhallgatók hall-
gassák , hetenkint legalább is egyszer-kétszer. 

2-or: Midőn egy félévig hallgatták már a jeles 
hitelemző előadásait, a lelkipásztorság tanárának je-
lenlétében sorban mindegyik tartson előadást a nyil-
vános iskolákban ; és pedig először a kisebbeknél, 
azután fokozatosan mindig nagyobbaknál. Igy nye-
rik meg a gyakorlati készséget. Midőn a növendék 
előadást tar t , előbb azt jól kidolgozva, tanára előtt 
próbaképen adja elő: s ugy az előleges észrevéte-
lekre figyelhet. A nyilvános előadás alatt jelen lehet-
nek ugyan a többi növendékpapok is: de czélsze-
rübb, ha csak azon egy növendékpap van jelen, ki 
az előadást tartja ; mert a tapasztalás tanitja, hogy 
társai által inkább zavartatik, mint a gyermekekál-
tal , kik a hibákat nem olly könnyen veszik észre. 
A lelkipásztorság-tan tanára is csak azért van jelen, 
hogy később észrevételeit a növendékpappal őszin-
tén közölje; mert az előadás alatt nem illő beleszó-
lani, a tanonczok miatt. 

3-or: A lelkipásztorság-tan tanára tartson egy 
könyvet, mellybe a növendékpapok előadásait, 
ügyességét, hibáit följegyzi; ebből készítheti a gya-
korlati előmenetelről szóló sorozatot. 

4-er : Legyen minden papnövendéknek egy 
könyve, mellybe följegyezzék mindazt, mit a hit-
elemző előadásai alatt tapasztaltak, a mi nekik kü-
lönösen tetszett, s a mi a gyermekekre is legnagyobb 
hatást gyakorlott. 

5-ür: Minden jobb hitelemzői könyvek szerez-
tessenek meg a növendékek számára. Valóban tagad-
hatlan, hogy a németek közt sok jó hitelemző talál-
kozik , mert jó segédkönyvekkel láttatnak el. 

6-or: Azon két óra, mellyet az elemi-iskolákban 
gyakorlatilag töltenek a növendékek hetenkint, tu-
dassák be a rendes órákba. 

7-er: Midőn az illető hitelemző mintaelőadáso-
kat tart , különösen mutassa meg, milly szépen kell 
bánni a gyermekekkel ; hogy valóban örüljenek az 



órának, ha a hitelemző jön. A testi büntetéseket tá-
vol tartsa: ez ellenkezik hivatásának méltóságával. 
Lehet máskép is alkalmazni a büntetést; például, ha 
valaki hazudott, adja föl neki Ananias és Saphira 
történetét megtanulás, vagyleirás végett. A templo-
mot hanyagul látogató, a 12 éves Jézusról; a más 
jószágát elidegenítő, Heli fiairól értekezzék. E bün-
tetés alkalmazása illő a hitelemzőhez. Igy elkerülte-
tik azon rossz szokás, hogy a gyermekek már félnek 
az órától, midőn a hitelemző jön. — Be kell avatni 
a növendékeket a jutalmazás módjába is. Föltéve, 
hogy a növendékek bővebben hallották, miszerint a 
túlságos dicséret többet ártana, mint használna a jó 
ügynek: csak arra kell még figyelmeztetni, hogy a 
képek, vagy más ajándékok kiosztását, nagy nyo-
matékossággal kell végezni ; mert különben a kép-
nek egyszerű odaadása percznyi örömet fogna csak 
szerezni. ,Lásd édes fiam ! illyforma szavak szolgál-
nak az ajándékadásnál commentárul, te jól tanulsz ; 

jól viseled magadat: tehát kapsz tőlem egy képet; 
iparkodjál te is olly jó lenni, mint ezen szent volt. 
Nézd csak, milly buzgón imádkozik; kezei milly aj-
tatosan vannak összekulcsolva. Túlsó felén van élet-
rajza: olvasd el; elmélkedjél fölötte, s utánozd.' E 
rövid észrevételeket szem előtt tartva, hiszem, hogy 
jó hitelemzőkre lehet szert tenni. 

Nagyobb fontosságú, tételünk másik része, tud-
nillik: hogyan képeztessenek a növendékek, hogy 
valaha jó iskolai igazgatók legyenek. Minden falu-
ban, mint tudjuk, az illető plébános az elemi-isko-
lák igazgatója; kinek föladata, a rábízott tanítókat 
az uj tanmódszerben kalauzolni. Eddig ez meg is 
történt; mert minden pap, mint mivelt ember, ki az 
iskolákat kitűnő előmenetellel végezte, könnyen 
adhatott mesterének útbaigazítást a tárgyak bár-
melly nemében. Most azonban azon kérdés áll be : 
Mitévők legyenek az igazgatók az uj tanmódszert 
illetőleg? A rövid felelet: Szerezzék meg az ujabb 
könyveket; és azokat olvasva, néhány hónap alatt 
tökéletesen be lesznek avatva az uj dolgokba is : mert 
az egész nem nagy babonaság. Igy azután szakértő 
kalauzok, és ügyes igazgatók lehetnek. — A jöven-
dő igazgatóknak pedig, kik még csak most nyerik 
képeztetésöket a növeldében , következőket vélemé-
nyezem : 

1-ör: Minden papnöveldében adassanak elő (ta-
lán a lelkipásztorság-tan tanára által) azon tárgyak, 
mellyek a tanítói képezdében. Erre hetenkint egy 
pár óra szentelhető; annál is inkább, mert a hittan-
hallgatók, mint képzett if jak, kik elegendő előis-

meretekkel birnak, könnyebben fölfogják és sajá-
tukká teszik e tárgyakat, mint a tanítójelöltek. 

2-or: A két első évben az elméleti, két utolsó 
évben a gyakorlati rész vétessék elő ; melly főkép 
abban áll, hogy az elemi tanárok előadásait heten-
kint kétszer hallgassák a növendékpapok. 

3-or : A növeldében egy külön szoba szereltes-
sék föl elemi tárgyakkal, minők: a fa-tábla, szem-
léleti képek, számoló gép , földabrosz , földteke stb. 
Itt lehetnek egyúttal minden elemi tárgyra vonat-
kozó jó kézi-könyvek, mellyek, ha lehetséges, a 
pályavégzett növendékeknek is szereztessenek meg. 

4-er: Minden papnövendék négy év alatt sza-
bad órák alatt olvassa az elemi-iskolákra vonatkozó 
felsőbb rendeleteket; ezekből készítsen kivonatot: 
hogy ebben különösen ügyes legyen ; mert tagad-
hatatlan, hogy a tanítók ez ügyben többször fognak 
hozzá fordulni tanácsért. 

5-ör: Tűzessék ki minden évben egy módszer-
tani czikk, mellyet mindenki legyen köteles kidol-
gozni : a legjobb értekező bizonyos jutalomra érde-
mesittessék.... Ezek volnának egyéni nézeteim. Adja 
Isten ! hogy a magyar ugy , mint eddig, a népneve-
lést hatalmasan mozdítsa elő ! M e n d 1 i k Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Fölsége , f. évi sept. 6-án kelt legfelsőbb ha-

tározatánál f o g v a , a győri egyházmegyében iskolai főfelügyelőnek 
H a u s z e r Fábián ottani kanonokot méltóztatott legkegyelmesebben 
kinevezni. ( V . Z.) 

P e s t , sept. 30-án. A Szent-István-Társulat sept. 29-én 
választmányi ülést tartott. Felolvastatott bibornok-hg-primás 
ő eminentiájának levele, mellyben a társulatot a nov. 6-án 
ünnepélyesen megtartandó félszázados miséjére meghivni mél-
tóztatott. A választmány a küldöttséget kinevezve, reméli, 
hogy más, ez ünnepélyen megjelenendő tagjai is, atisztelke-
dés alkalmával ezen küldöttséghez csatlakozni fognak. Több 
tekinteteknél fogva, mellyek a társulati pénztőkének olly ál-
lapotba helyeztetését teszik kívánatossá, hogy arról a társu-
lat minden pillanatban rendelkezhessék, határozatba ment : 
hogy a magánosoknál elhelyezett tőkék fel mondassanak ; azok-
nak , kiknek az egész fölvett összegnek egyszerrei megtérítése 
terhökre esnék, megengedtetvén, hogy a fizetést 500 frtos 
részletekben teljesíthessék. Több év óta sűrűbben fordulván 
elő az esetek , hogy egyesek könyvek és dijak fejében, több 
évről s tetemesebb összegekkel tartozásban maradnak, a tár-
sulat vagyonának és a közönség befizetett filléreinek megóvá-
sa , de az innen a társulatra háramló károk meggátolása te-
kintetéből is elhatároztatott: hogy az e nemű tartozások 
minden figyelem- és kímélettel ugyan, de pontosan be-
hajtassanak ; nagyobb összegeknél a fizetés itt i s , az ille-
tők könnyebbsége végett , évenkintí 500 frtokban megen-



214 

gedtetvén. A határozat haladéktalanul foganatba vétetik. 
Minden évben tör tént , hogy a tagok dijainak egy tetemes ré-
sze le nem fizettetett : holott a társulat, könyveit mindig a be-
irt tagok számának megfelelő arányban szokta elküldeni. Mi-
után ez idén ké t , nagy költséggel kiállított, s ezenfölül több 
évek sorára terjedő munkának első kötetei fognak szétküldet-
n i , melly kötetek jövőre annál keresettebbek lesznek, rninél 
több u j tag fog azontúl a társulatnál jelentkezni : a választ-
mánynak kötelessége, minden pazarlásnak szigorúan elejét 
venni , s eleve gondoskodni, hogy a jövendőbeli tagoknak 
mindig, ha kívánják, mind az ,E n c y c 1 o p a e d i á- 'b ó 1, mind 
pedig a . S z e n t e k é l e t é'-b ő 1 teljes példányokkal szolgál-
hasson. E végből határozatba ment : hogy az ,Encyclopaedia' 
és ,Szentek élete' csak azon tagoknak fog kézbesittetni, kik 
az illető helyen évi dijaikat befizették ; az ez iránti értesítés-
nek annak idején megtétele az ügynöki hivatalra bízatván. 
C a n t u Caesar ,Világtörténeté'-ből ismét egy uj füzet jelen-
vén meg , miután a 2-ik folyam bevégzéséhez már csak alig 
10 iv van h á t r a , u j előfizetés fog hirdettetni a 3-ik folyamra. 
M i k l o s o v i c h Alajos ,S z e n t ö s v é n y ' czimü jeles ima-
könyve a társulat tulajdonává l e t t , s az ügynöki hivatalban és 
társulati kereskedő által , közelebb közzéteendő, s a kötés 
minemüségéhez képe3t meghatározandó áron megszerezhető. 
Megjelentek a társulat költségén kiadott , H i s t o r i a R e v e -
l a t i o n i s B i b l i c a e ' I. és II. kötete, P o l l á k Nep. J á -
nos pesti egyetemi tanár úrtól ; valamint ,A k e r. k a t h . 
a n y a s z e n t e g y h á z h i t - é s e r k ö l c s - s z a b á l y a i-
n a k r ö v i d k i v o n a t a ' : ez a hivek oktatása- és lelki 
épülésére, amaz a papnöveldék használatára. Bemutatta-
tott néhány szám a magyar és német szépirás-példányok-
ból, mellyeket a társulat az elemi-iskolák használatára készít-
tetett. Szépségök és szabatosságuk tekintetéből méltán ajánl-
hatók. A szines szent képek többi folyamainak, e képeknek 
tapasztalt kelendősége tekintetéből, folytatólagos kiállítása 
sürgettetett . Alelnök ur figyelmezteté a tagokat , hogy a kö-
zelebbi választmányi ülés csak a nov. 10-én megtartandó köz-
gyűlés utáni első csütörtökre fog egybehivatni. Jelentés téte-
tett a közelebb mult három hónap alatt elajándékozott köny-
vekről : nevezetesen küldetett juliusban az érseki s püspöki 
megyéknek , prépostságok-, apátságok- és szerzetes-rendek-
nek , a ,Sz. Szakaszok'-ból 1125 példány; a sebesült magyar 
katonák számára Bécsbe 176, Innsbruckba 256, Esztergomba 
270 példány ; augustusban ugyancsak a sebesült magyar ka-
tonák számára a pest-budai cs. kir. kórházakban 160, és a 
bukovinai kath. magyarok számára ujolag 81 példány; végre 
septemberben az egri fi-növeldének 144 példány. Végre je-
lentete t t , hogy a társulati tagok száma augustus, és Septem-
ber hónapokban 2 alapitó (t. cz. Ö t v ö s Ágoston orvostudor 
Károly-Fejérvár t , és m. báró V a y Alajos Bánréven), és 51 
rendes taggal növekedett. 

— A Szent-István-Társulat igazgató-választmányának 
September 29-én tartott gyűlésében határoztatott : hogy a tár-
sulatnak élő jótevői- és tagjaiért csütörtökön, october 6-án, 
reggeli 10 órakor, a pest-belvárosi plebánia-templomban ünne-
pélyes sz.-mise tartassák : mellyre a társulatnak minden rangú 
s rendű t. cz. alapitó, választmányi, és rendes tagjai ezennel 
tisztelettel meghivatnak. P e s t , october l-jén. 1859. 

S 7. a b ó k y Adolf m. k . , titoknok. 

IRODALOM. 
,M u n k á 1 a t o k.' (Folyt .) 

Csak az I. könyvre szorítkozunk. Ennek rövid áttekin-
tése is elegendő, mindenkit meggyőzni róla , mennyi elmeél, 
ismeretgazdagság, és élettudomány rej l ik , valamint átalában 
a sz. atyáknak sokak által olly kevésre becsült , mert általuk 
nem ismert irataikban , ugy különösen sz. Ágostonnak jelen 
müvében ; mellynek czélját az ,előszó' ekkép adja elő : ,,Az 
Isten dicsőségteljes városá t , tekintve azt egyfelől az idők e 
múlékony folyamában , midőn a hitből merítve életét, ideigle-
nesen gonoszok közt zarándokol, másfelől pedig az örök haj-
lék azon állandóságában, mellyet türelmesen vár, mig az igaz-
ság Ítéletté nem változik, legfőkép ekkor nyervén el majd a 
véggyőzelmet és teljes béké t , — az Isten eme városát szán-
dékom ezen műben védeni azok ellen , kik e város Alko-
tójának isteneiket eléjeteszik." S miért? Azért , mert az e m -
b e r e k v á r o s a , a romai pogány állam, a birodalom vélt, 
emberi nagyságát bálványisteneinek tulajdonítván, annak alá-
szállása- és romlásaért az elterjedt kereszténységet okolta. Sz. 
tehát ellentétbe helyezvén e pogány , és rossz szellem ihlette 
várost , azaz: társadalmat, a hivők egyesületével, Istennek 
földi városával, megmuta t ja , hogy a világot, nevezetesen a 
romai birodalmat ért nyomorok, a bálványhit és istentelenség 
eredményei; s a mennyiben a gonoszakat sú j t j ák , érdemlett 
büntetések, és javításukra czélozó, azért hálásan fogadandó 
eszközök Isten kezében ; a mennyiben pedig a kereszté-
nyekre is nehezednek, semmi rendkívülit sem foglalnak 
magukban , hanem a világot minden időben látogatni meg-
szokott afféle tünemények, mellyek könnyebb elviselésére 
épen a ker. hit ád követőinek erő t , s ezekre nézve, ha ke-
resztényileg türetnek , nagy áldások kútfejévé válnak. „Nagy 
és nehéz munka", vallja be maga a szerző, a hitetleneket 
rágalmaik alaptalansága felől meggyőzni : , ,hanem, ugy 
mond, segitségünkre lesz az Isten. Jól tudom ugyanis , 
milly erő kívántatik ahhoz , hogy a k e v é l y e k e t meggyőz-
zük" a felől, hogy : „milly fönséges az a l á z a t o s s á g 
erénye, mellly minden, időhez kötöt t , s ingadozó alapon 
nyugvó földi magasságot, nem e m b e r i d ö l y f által bitor-
lott" (minő Roma követelése volt , amaz ismeretes, és sokszor 
pengetett mondat szerint, mellynél fogva a világváros hiva-
tása lett volna: ,Parcere subiectis, et debellare superbos'), 
„hanem az Isten kegyelmétől" ( tehát ingyen, és érdemünk 
nélkül) „ajándékozott nagyságával fölülhalad. Mert e város-
nak , mellyről szólni akarunk, királya és alkotója, népeinek 
az isteni törvény értelmét kijelenté az írásban, mellyben mon-
datik : ,Az Isten a kevélyeknek ellentáll, az alázatosaknak 
pedig kegyelmét adja'. Azt pedig, mi egyedül Isten tulajdo-
na , a kevélységben felfuvalkodott ember magának is tulajdo-
nítja , s szereti, ha dicsérőleg mondják róla : A lenyomottak-
nak kedvez, de lenyomja a büszkét." (Virg. Aen. VI. Iv.) A 
földi városból kerülnek ki „azon ellenséges felek , kik ellen Is-
ten városát védelmeznünk kell ; ezek közül többen hibájokból 
kivetkezve , benne eléggé alkalmas polgárokká válnak : sokan 
ellenben gyülölségök egész hevével agyarkodnak ellene, és 
Megváltónk nyilvánvaló jótéteményei iránt rutul hálátlanok ; 
minthogy most nyelvűkkel sem élhetnének vissza ellenében. 



« 215 m 

hacsak ellenségeik gyilkoló vasa elől az ő szentélyeiben nem 
menthették volna meg életöket " Sz. tudnillik azon tényre 
emlékeztetvén a romaiakat, hogy a birodalom, s különösen a fő-
város feldulásakor, a ker. templomok- és vértanúi sirokba me-
nekült pogányok is megkíméltettek a győztesek által : ama 
nagy és kiáltó ellentétet ábrázolja, melly a pogány vallás erőt-
lensége, s a kereszténység ereje közt ez alkalommal is kitűnt. 
A pogány vallás ugyanis annyi szélidséget és emberi érzést 
sem képes követőibe lehelni, hogy saját templomait tisztelné, 
nem csak az ellenség földén, de saját honában is ; a templomok-
ba menekülőket irgalom nélkül legyilkolván (mint a polgári há-
borúkban): mig ellenben az ugy nevezett barbár népek, a ker. 
templomokba menekült nem keresztényeket is megkímélték. 
„Igy szabadultak meg sokan, kik most a keresztény időket 
gyalázzák, és a város által szenvedett nyomorokat Krisztusnak 
tulajdonitják ; ellenben a Krisztus iránti tiszteletből származó 
kedvező eseményeket, mellyeknél fogva éltöket megmenthet-
ték , nem Krisztusnak, hanem inkább a végzetnek köszönik : 
holott inkább , ha csak kis igazságérzet volna is bennök , az 
ellenségtől szenvedett sanyart és csapásokat az isteni gond-
viselésnek kellene tulajdonitaniok, melly h a d a k k a l s z o k -
t a a z e m b e r e k r o m l o t t e r k ö l c s e i t m e g r e n d í -
t e n i , s megjavitani ; s hasonlókép a halandók jámbor s di-
cséretes életét is hasonló gyötrelmek által szokta m e g -
k i s é r l e n i , s a kisérletet kiállókat vagy jobb hazába szó-
lítani , vagy még e földön továbbra is bizonyo3 czél miatt 
megtartani ; tovább azt, hogy K r i s z t u s n e v é é r t 
mindenütt, vagy az ő nevének tiszteletére különösen szen-
tel t , és a kegyelem nagyobb biztosítása végett nagy so-
kaság befogadására készitett helyeken , hadi szokásaik elle-
nére a barbarok megkegyelmeztek, azt a ker. időknek kel-
lene köszönniek ; ezért Istennek hálát adniok ; ezért az ő 
nevének , mellyet sokan közülök h a z u g u l bitoroltak , vallá-
sára őszintén kellene gyülekezniek.. .. Mert azok közül, ki-
ket olly pajkosoknak és szemteleneknek tapasztalsz Krisztus 
szolgáinak csufolásában, sokan vannak, kik a végveszedelmet 
s halált ki nem kerülik, ha csak magukat Krisztus szolgáinak 
nem hazudják." Annyira el volt már a 4-ik században a ker. 
hit iránti tisztelet meg az azt nem valló barbár nepek közt is 
a világ minden részeiben terjedve, hogy a Megváltó sz. nevé-
re , még a legvérengzőbb népek is meghajoltak ! Végetlen suly-
lyal bíró t é n y , a korunkban olly nagy bölcseségnek hitt ál-
rendszer föltevései ellen , melly a ker. egyház történetét erő-
vel a mythusok ködébe akarná tolni. Uly hatással csak a vilá-
got megrendítő események, t ö r t é n e t i adatok birnak. S 
miután a classicus Írókból idézett számtalan helyekkel bizo-
nyi tábesz. , milly kegyetlenséggel folytatták háborúikat a po-
gány és bálványozó népek, a romaiakat sem véve ki ; hogy 
,.a győztesek a szüzeket és gyermekeket elrabolják , a magza-
tokat a szülők karjai közül szakítják ki, a családanyákat kény 
és kedv szerint kínozzák , a templomokat és házakat kifoszt-
ják ; gyilkolások és gyújtogatások történnek, végre fegyve-
rekkel , holttestekkel, vérrel és gyászszal töltenek el min-
dent" („mint ezt Sallustius, a nemes őszintesége által ki-
tűnő történész irja"), következteti, hogy : ,a mi kegyetlen-
ség a város pusztitása alkalmával történt, az' régi, a bál-
ványozó pogányok által behozott ,hadi szokásból eredt : a 
kegyelem pedig Krisztus nevének hathatós erejéből szárma-

zott.' Igen, a ker. elveknek a pogány barbarságon máris nyert, 
ámbátor nem teljes diadalmából származott, hogy : „az eddigi 
szokásoktól eltérőleg, a barbarok kegyetlensége olly szelidnek 
mutatkozott, hogy kegyelemosztogatásuk helyéül épen a leg-
téresebb egyházakat választák ki, hol senkinek sem történt 
bántása, honnét senki sem ragadtatott e l , hova a szánakozó 
ellenség sokakat szabadságra vezetett , a honnét senki sem 
hurczoltatott fogságra, még a kegyetlenebbek által sem ; hogy 
mindezeket Krisztus nevének , és a ker. időnek kell tulajdo-
nítani , vak a k i nem látja ; a ki pedig l á t j a , és nem magasz-
talja ő t , hálátlan ; mindaz pedig, ki az őt magasztalókkal száll 
sikra, esztelen." Tehát a kereszténység szelídítő hatása már 
a romai birodalmat ért feldulatás idejekor is észrevehető volt ! 
Már ekkor világosan kitűnt a keresztény, s a régi pogány 
szellem közti különbség! Es mégis találkoznak névre keresz-
tény irók, kik az evangelium szellemének ezen hatását kono-
kul tagadni merészlik ! De a sz. atyát írásra ösztönöző főbb ok 
nem ez, hanem azon ellenvetés volt : ,Miért engedte tehát Is-
ten a keresztényeket is csak ugy, valamint a pogányokat legyő-
zetni s nyomorgattatni a birodalmat feldúló barbarok által ? 
Hisz Roma dőltével a hivők is elveszték hazájokat, el szabad-
ságukat, stb.' Miér t? „Először, hogy alázatosan megismerve 
bűneiket, mellyek miatt a megbántott Isten ennyi nyomorral 
özönlé el a világot, ámbár nagy különbség van is köztök és a 
nagy bűnökkel terheltek, elvetemültek és istentelenek közt, 
mégis annyira nem tekintik magukat bünmenteseknek, hogy 
egyszersmind ideiglenes bajok- és nyomorokra is magukat ér-
demeseknek nem tartanák. Mert kivéve" (inkább : ,mellőzve') 
„hogy mindenik , bár különben dicséretesen él is , enged né-
mellyekben a test kivánságainak, nem ugyan egész az iszonyú 
gonoszságig, a bűnök örvényéig, és az istentelenség utála-
tosságaig, hanem némelly kisebb vétségekig, mellyek vagy 
ritkák , vagy minél gyakoribbak , annál csekélyebbek : ezt ki-
véve" (,mellőzve'), ,,találtatik-e csak egy is , a ki még azok 
iránt is , kiknek kárhozatos kevélysége, bujasága, fösvény-
sége , és lélekölő gonoszsága miatt az Is ten, mint fenyege-
tőzve előre megmondá , megsemmisíti a földet, ugy viseltes-
sék irányukban, mint az illyenekkel élni kell? Gyakran, elég 
rosszul, e 1 m u 1 a s z t j u k ugyanis ő k e t o k t a t n i , i n t e -
n i , némellykor d o r g á l n i és f e d d e n i is; mert vagy res-
teljük, vagy szégyeneljük szánkat előttök felnyitni, vagy fé-
l ü n k ellenségeskedésöktől, hogy ne legyenek ártalmunk- s 
akadályunkra földi javainkban , mellyeket v a g y e l n y e r n i 
k i v á n b e n s ő ö s z t ö n ü n k , v a g y f é l e l v e s z t e n i 
g y e n g e s é g ü n k : ugy hogy bár a jóknak nem tetszik 
is a rosszak élete, és ugyanazért nem is esnek velők azonegy 
kárhozatba , melly ill-yeseknek a túlvilágon készíttetik : mégis 
mert azoknak kárhozatos bűnei iránt elnézők , ámbár maguk 
a bocsánati bűnök tekintetében is nagyon tartózkodók , jogo-
san bűnhődnek velők együtt i d e i g l e n e s e n , jóllehet örök 
büntetéssel nem lakolnak. M é l t á n é r z i k ez é l e t k e s e -
r ű s é g e i t , midőn isteni végzésből velők együtt szenvednek, 
m i n t h o g y é d e s s é g é n e k s z e r e t e t e m i a t t a bű-
n ö s ö k i r á n t k e s e r ű e k l e n n i n e m a k a r t a k Ez, 
Ítéletem szerint, nem csekély ok arra , hogy az Isten , midőn 
meg akarván büntetni ideig tartó sanyarokkal a romlott erköl-
csöket, a gonoszakkal együtt miért ostorozza a jókat is. 
Együtt ostoroztatnak ugyan ; de nem azért , mintha gonoszul 
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élnének : hanem m e r t e g y ü t t , jóllehet nem egyenlően, 
s z e r e t i k az é l e t e t ; mellyet különben a jóknak meg 
kellene vetniek : hogy a gonoszok általuk megdorgáltatván, 
örök életet nyerjenek, s igy ha mint társak nem, legalább 
mint ellenségek vegyenek részt az örök élet elnyerésében ; 
mert mig élnek, javulásuk mindig bizonytalan. Ezen köteles-
ség leginkább és legsúlyosabban azokra nehezül, kikről a 
látnók igy szól : ,Amaz ugyan saját bűnében hal meg ; de vé-
rét a kémtorony őrétől számon kérem.' Mert azért rendeltet-
tek elöljárók az egyházban , vagy társaságokban, hogy a bű -
n ö s ö k e l n é z é s é b e n e l n é z ő k n e l e g y e n e k . De 
azért nem ment ezen vétektől más sem, ki jóllehet nem 
előljáró , ha t. i. azokban , kikhez őt valami életviszony 
csatolja, intés- és feddésre méltót találván, ezt elhanya-
golja ; nehogy megsértse őket, s ártalmára legyenek sa-
ját kedves és szerfölött szeretett dolgaikban. Azután vala-
mint Jobnak, ugy a jóknak is van okuk , a miért az élet-
ben szenvednek, t. i. hogy ismerje, s meggyőződjék az em-
ber , milly hévvel öleli Istenét j u t a l o m n é l k ü l is a 
vallási szeretet. — Mindezeket jól megfontolván , mond-
hatni-e, hogy a buzgó hivek valamit szenvedtek, mi javukra 
nem szolgált volna? Hacsak talán amaz apostoli mondást: 
,Tudjuk , hogy az Istent szeretőknek mindenek jóra szolgál-
nak', ü r e s szavaknak nem veszszük. ,Mindenöket elvesztet-
ték.' De elvesztették-e a h i t e t ? Vagy, ki az Isten előtt 
gazdag, elvesztette-e a benső ember javait ? Ezek a keresz-
ténynek kincsei ; mellyekről az azokkal bővelkedő apostol igy 
szól : ,Nagy kereskedés pedig az ajtatosság megelégedéssel. 
Semmit sem hoztunk e világba ; nem is vihetünk el semmit. 
Eledelünk pedig s ruházatunk lévén , azokkal megelégedjünk. 
Mert a kik gazdagok akarnak lenni, kísértetbe , tőrbe és sok 
haszontalan s ártalmas kívánságokba esnek, mellyek az embert 
halálba s veszedelembe döntik. Mert minden gonoszságnak 
gyökere a kívánság, melly után járván , . . . . sok fájdalmakba 
szövődtek.' A ki mint jó szolga legnagyobb értékűnek tartá 
Ura akaratját, ennek szolgálatában lelkileg gazdagodott ; s 
nem is szomorkodott, hogy életében kelle elhagyni azon 
javakat, mellyeket hamar bekövetkező halála után külön-
ben is elhagyott volna. Azon gyengébbek pedig, kik a 
földi javakhoz, ámbár azokat Krisztusnál többre nem be-
csülék, mégis némi kívánsággal ragaszkodtak : azok elvesz-
tővel érezték, mint vétkeztek azoknak szeretete által. Any-
nyi fájdalmat szenvedtek ugyanis , mint a mennyibe önma-
gukat az apostol fönebbi szavai szerint sodorták. Szükséges 
is volt, hogy tapasztalásból tanuljanak , kiknél a szónak nem 
vala sikere. Mert midőn az apostol azt mondja : ,A kik gazda-
gok akarnak lenni, kísértetbe esnek' stb., nem a gazdagságot, 
hanem annak vétkes kívánását korholja ; minthogy más he-
lyen ismét igy szól : ,A világi gazdagoknak parancsold meg, 
hogy föl ne fuvalkodjanak , reményöket a gazdagság bizony-
talanságába ne helyezzék ; hanem az élő Istenbe, ki nekünk 
mindent bőségben ád táplálásunkra. Jót cselekedjenek , s a jó 
cselekedetekben legyenek gazdagok; könnyen adakozzanak, 
legyenek közlékenyek', stb. Azoknak, kik igy használták gaz-
dagságaikat , csekély veszteségek helyett nagy nyeremények 

szolgáltak vigaszul, és sokkal inkább örültek azon javaknak, 
mellyeket szives adakozással helyeztek biztosságba, mint szo-
morkodtak gyors elvesztésén azoknak , mellyeket csak aggá-
lyok közt birtak. C s a k is az v e s z h e t e l a f ö l d ö n , 
m i t b i z t o s i t a n i r e s t e l t ü n k az é g b e n . Mindazok, 
kik az Ur tanácsát elfogadák : ,Ne gyűjtsetek magatoknak 
kincset a földön , hol a moly és rozsda megemészti, s a tolva-
jok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kin-
cset a mennyben' stb., a viszontagságok idején tapasztalhat-
ták , milly jól cselekvének, midőn a legigazabb tanácsadónak, 
kincsök leghívebb s legyőzhetlen őrének szavait meg nem 
vetették. Ugyanis ha sokan azért örültek, hogy kincseiket 
odatevék , hová esetlegesen nem nyomult az ellenség ; meny-
nyivel bizonyosabban és bátrabban örülhetének azok, kik is-
teni intés következtében oda rejtek, hová semmiképen sem 
férhe te t t? . . . ,De némelly jó keresztények is kínoztattak, 
hogy adnák elő javaikat.' Ezek , ha valóban jók voltak , kin-
csöket sem elő nem adhatták, sem el nem veszthették. H a 
p e d i g i n k á b b a k a r t a k k í n o k a t s z e n v e d n i , mint 
k i n c s e i k e t f ö l f e d e z n i , m á r n e m v a l á n a k j ó k , 
Ezeket, kik annyit szenvedtek az a r a n y é r t , meg kellett 
volna inteni, m e n n y i t k e l l e n e t ü r n i e k K r i s z t u s -
é r t : hogy őt tanulják inkább szeretni, kik az érte szenvedő-
ket örök boldogsággal gazdagítja; nem pedig az aranyt és 
ezüstöt, mellyért kínoztatni valóban nagy nyomorúság, akár 
hazugság által eltitkolják, akár igazmondás által fölfedez-
zék. . . . Hogy pedig az ellenség , nem hivén szavaiknak, ollya-
nokat is kínoztatott volna, kiknek a ker. tökély utáni nagyobb 
törekvés folytán elrejtett aranyuk és ezüstjök nem volt, ké-
telkedem De ha ez meg is történt, a ki a kínok közt szent 
szegénységet vallott, az Krisztust vallotta." Hlyen, és ha-
sonló , mélyen bölcsészi s vallási okokkal bizonyítva be sz. ál-
lítását , a bálványozok azon ellenvetését, mintha a kereszté-
nyek Istene és hite, gyengeségét és haszontalanságát tanúsí-
taná az által, hogy híveit ez é l e t b e n nem pártolja, védi, s 
boldogítja (holott a kereszténység szelleme épen egy másne-
mű jóllét és boldogság után vágyik) : pogány, s romai törté-
netből vett példákkal, Reguluséval czáfolja meg őket, s ki-
mutatja , mikép a bálványistenek szinte nem tették legbuz-
góbb és erényesebb híveiket boldogokká e földön : őket a leg-
nagyobb kínok közt hagyván elveszni ; holott a földinél maga-
sabb jutalomra nem is számítottak. Regulus a bálványistenek-
re tett esküjéhez hiven , é r e 11 ö k szenvedett : s mi jutalmát 
vette az irántuk tanúsított tiszteletnek ? Mig a keresztények 
nem is keresik az ez életbeni megjutalmaztatást, hanem egy 
jövőért lelkesülnek. (Folyt, köv.) 

Megjelent, és szerzőnél kapható : 
, P á z m á n y P é t e r sirja. K n a u z Nándortól. Kü-

lön levonat a R e l i g i o 1859. II. 23. számából. Pest , 1859.' 
N. 16-r. 16. 1. 

,A 1 k a 1 m i b e s z é d , mellyet mondott B á d y Izidor 
sz. B. r. tihanyi lelkész, B. Füred-Savanyóvizen, Kisasszonyhó 
5-én, 1859. Veszprémben, 1859.' K. 8-r. 14. 1. 
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T a r t a l o m : Anglia újbóli egyesülése a kath. egyház-
zal. (Vége.) — A pápaság, és világi hatalom. —Egyház i 
tudósítások. — Könyvhirdetések. 

Anglia ujbóli egyesülése a kaíli. egyházzal . 
(Vége.) 

De mit is tehettek volna egyebet a hazájok-
ból száműzött ugyan, de egy, a hit kegyelme 
által vonzóvá, s otthonossá tett, és épen azért bol-
dog, szerencsés más hazában megtelepült szegény 
szerzetesnők : mint hogy Babylon folyói felé for-
dítsák könytelt szemeiket, mellyeknél népök leg-
nagyobb része időzött ; legnagyobb közönyösség-
gel viseltetvén egykori szellemi hazája, a kath. 
egyház iránt: a nélkül, hogy annak elvesztése 
fölött a fájdalom, vagy panasz egyetlen hangját 
is hallatta volna? Ők, ez egyszerű, szegény nők 
valának kiválólag hivatva, hogy e veszteség fölött 
hallassák a fájdalom panaszhangjait, és a szakadat-
lan imádság áldozatát tegyék a szent oltárokra: hogy 
rövidítse meg az Ur a látogatás keserű napjait, és 
Sionról ismét megemlékezzék. Valóban, már az édes 
hazátóli elszakadás, és a szerencsés, boldog egyházi 
viszonyok szemlélete közt folytatott élet, e szüzek 
ajtatossági bensőségét mulhatlanul csak fokozhatá. S 
ez oldalról tekintve, szükségkép el kell ismernünk 
az egyház magasztosságát, látva a hatalmában levő 
segédeszközöket. Be kell vallanunk, hogy párhu-
zamban egyéb vallásos társulatokkal, mellyek ke-
resztény nevet viselnek, egyedül őt illeti meg a hit 
országának czime; mint melly nem csak látható, s 
kézzelfogható segédeszközökre, hanem szellemi, meg-
mérhetlen, tisztán mennyei hatalmakra támaszko-
dik! A kath. Mária alatt száműzött angolok Genfbe 
vonultak, s ott lázitó összejöveteleket tartottak; a 
cseh, és más osztrák-német tartományokból kiván-
dorolt protestánsok, a prot. Nemethonban széledtek 
el ; mindkét rész viszály- és gunyiratokat szórt el, s 
küldönczeit, hogy a népet lázitsák, nógatta egykori 
hazájába : de hogy az ország megtérésére ima-tár-
sulatok alakíttattak volna, annak nincs semmi nyo-

ma. Mert csak az anyaszentegyház az imádság or-
szága; hiszen csak ő a hit országa is. 

Az Angolhonnak a kath. egyházhozi visszatéré-
seért rendelt imák, és ima társulatok tehát nem uj 
szülemények : legújabb időkben a kath. világban csak 
tovább terjeszkedtek. De a szakadás első perczétől 
fönálltak azok mindig. Imádkoztak Angliáért az an-
gol missiókban , növeldék- és kolostorokban , a bör-
tönök setét éjjelében épen ugy, mint a vérpad gyász-
magaslatain. Midőn a jézus-társasági atya, Holland 
hittérítő már a lajtorján állott, fönhangon imádko-
zott a királyért, királynőért, a parliament-, és ösz-
szes angol nemzetért; „mellynek jólléteért, ugy 
mond, s a kath. egyházbai visszatérteért, ha volna, 
legszívesebb készséggel annyi életet adnék, mennyi 
hajszál fejemen, cseppviz a nagy Óceánban, vagy 
cil lag az ég boltozatán van." (Challoner, II. 217.) 

Azért csak igen íölületes nézetnek tartjuk, ha 
amaz uj fejlődést és emelkedést, mellyben a kath. 
egyház ujabb idő óta Angliában részesült, talán 
ügyes hitvitatkozók, irók, és szónokok vívmányai-
nak, vagy a politikai alkotmány, s ezzel egybefűg-
gőleg engedményezett nagyobb vallási szabadság 
szerencsés következményének, vagy végre olly ered-
ménynek tartanok, melly a brit jellem komolysága-, 
s realitásából magyarázható ki. Illy nézet, illy fel-
fogás ellenében akaratlanul is feltolakodik lelkünk-
ben a gondolat : ,Tehát az angol vértanuk hiában vér-
zettek? A hitvallók évek hosszú során, sőt egy fél 
életen át is, a tömlöczök setét éjjelében hiában seny-
vedtek? Hát a szaglárok elől bujdosó hittéritők, 
kik zugokban, rejtekhelyeken, és kazlakban ün-
neplék a hitnek szent titkait, prédikáltak, és gyón-
tattak, hasztalan izzadtak-, s fáradtak-e? Az angol 
kolostorok, mellyek a szárazföldön évszázadokon 
át fönálltak, népök megtéréseért hiában imádkoztak' ? 
Igaz, hogy Anglia végleges megtérését illetőleg 
Bossuet is egyikét emeli ki a tisztán anyagi momen-
tumoknak, midőn mondja: „Illy eszélyes nemzet, 
nem fog tovább e helyezetben megmaradni; a tisz-
telet, mellyet az atyák iránt megőrzött, a régiségek 
határozott komoly kutatása, visszavezetendik azt az 
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első századok tanításaihoz". (Hist, des Variations. 
Liv. VII. vége felé). De Bossuet a másikról, a ma-
gasztosabbról sem feledkezett meg: „et Dieu," mond, 
écoutera les gémissements de ses Saints" ; ,és Isten 
meghallgatandja szenteinek fohászait.' 

Bizonyára könnyelmű, s rövidlátó, háládatlan 
a vértanuk és jámbor ajtatoskodók iránt, tévútra ve-
zető egyéb protestáns államok , nevezetesen Német-
hon viszonyainak megítélésében az, ki a kath. ügy-
nek Angolhonbani előmenetelét, könnyen kivivott-
nak, ós tisztán a véletlen szerencse eseményének ne-
vezi. Nem , és még egyszer nem ! Isten egyházában 
illy könnyű szerivel mit sem lehet elérni! Pusztán 
emberi eszközök, tudomány, ékesenszólás , politikai 
viszonylatok által, a lelkek megtérését eszközölni 
soha sem lehet. Mennyei erők szükségeltetnek ehhez! 
Mindent szükségképen Istenre kell visszavezetni 
S mi megtettük ezt. Mert vértanúság, töredelem, és 
valamelly nép megtéréseérti szakadatlan imádság, 
mennyei dolgok, mellyek az égből erednek. S mi 
ezekben látjuk az angol kath. mozgalmak legerősebb 
ügynökségeit : a többit, a tisztán emberit sem vet-
vén azért meg. De kiválólag kiemeltük azt is, hogy 
ama kegyelemteljes isteni küldetés, tudnillik a Mária 
alatti kath. interregnum volt az, mi az egyháznak a 
catholicismus magvát, s ez által a vértanuk, hitval-
lók , vezeklők, és jámbor imákban esedezők nemze-
dékét inegtartá. 

Ha áll azon tétel, hogy bizonyos ügy ugyan-
azon eszközök által tartható meg, mellyek által sze-
reztetett: akkor bizonyára Angolhon megtérését il-
letőleg sokkal inkább kell, mint bárhol is, ragasz-
kodnunk most azon őseredetü eszközökhez, mellyek 
által a kath. ügyre nézve ama bámulatos eredmé-
nyek elérettek. Ha valaha, most nem szabad fel-
hagynunk az Angolhon megtéréseért Istenhez emelt 
imákkal : hiszen erre az események maguk kénysze-
rítenek; és a gondviselés az által is mintegy felhívni 
látszik, hogy az Anglia megtéréseért könyörgő ima-
társulatok szaporodását a szárazföldön ez utolsó év-
tizedben olly nagy mérvben megengedte. Az illy 
magasztos müérti könyörgésnek megvannak aposto-
lai is: Spencer atya, előkelő angol főnemesből lett 
jámbor passionista atya, kit az esztergomi templom 
folszentelésénél személyesen láttunk, alig néhány év 
előtt utazott szerte Európában, hogy e szent ügyet 
szivünkre kösse. A boldogs. Szűz szeplőtelen szent 
szivének társulata is, feladatai közé sorozza, Angol-
hon megtéréseért imádkozni. Mint mondám, bizo-
nyos titkos előérzet vonul keresztül a hivő népek 

lelkein, hogy miután olly sok remény tapad e 
szigethez, annak szükségkép sok imádság czéljá-
nak is kell lennie ; vagy megfordítva, mivel mél-
tán ébreszt reményekre azon ország, mellyre már 
olly sok, és drága áldozatok fordíttattak. 

Tagadhatatlan, hogy bármelly ország megté-
rése, a vallásos keresztény világra rendkívüli ha-
tást gyakorolna : már csak azon benyomás, és köz-
megindulás által is, mellyet az illyetén megtérés 
mulhatlanul előidézne; s mennyivel nagyobb hatást 
kell hogy gyakoroljon olly ország megtérése, melly 
vízen ugy mint szárazon, rendkívüli erőt s hatalmat 
fejt ki ; melly az eretnekség legerősebb politikai tá-
masza ; melly eddigelé az egyházellenes propaganda 
szolgálatában, minden kath.. tartományokat kivétel 
nélkül veszélylyel fenyeget; s melly az igazság szol-
gálatában , a hit javára, s annak terjedésére meg-
mérhetlen súlyt vetne a mérlegbe? -— Igen, egy ka-
tholikus ország, ott, az Amerikába vezető világuton, 
mint közvetítő az ó-, és uj-világ közt, mint ollyan 
hely, hol kelet és dél hajói mintegy központon ta-
lálkoznának, mondjuk, ha ez ország, e nép a ca-
tholicismushoz tartoznék , mennyivel erőteljesebben 
volna a hit, s a hitnek érdeke képviselve a világ, és 
Amerika előtt ! . . . De nekünk talán illyesmiben nem 
is kell túlnyomó súlyt helyeznünk. Az egyház ke-
gyelmes Ura lassankint megfosztá alkotmányát min-
den politikai támpontoktól : hogy megmutassa, mi-
ként ezek nélkül is képes, nagyszerüket eszközölni; 
hogy a kisértetés idején néha eszünkbe hozza: ,Ne 
bízzatok a fejedelmekben, az emberek fiaiban, kik-
ben nincs üdv' ! Mit az egyház legnagyobb nyere-
ményeül tekintene, az a nép szellemi ereje, érett-
sége, határozottsága; s ha egyesekről, mit mondék! 
ha szabad a megtért jelesek dicső sorairól következ-
tetést vonnunk, bizonyára fel vagyunk jogosítva, 
hogy Anglia ohajtott megtértével az egyházra nézve 
a szellemi erők legnagyobb nyereményére számol-
junk. Midőn a germán népfajok az egyházba léptek, 
uj erőt, uj életet hoztak abba ; a magyar nép meg-
térése felvillanyozta a hivő világot: nem mintha az 
egyház valaha erőtlen, vagy zsibbadt lehetne ; ha-
nem mert a népek az egyházban lehetnek azok. 

S mint egykor a pogánycágból megtért, s az 
egyház kebelébe lépett népek, a christianismus fel-
tűnt fényét annyival örvendezőbb szivvel üdvözlék, 
minél hosszabban kellett nélkülözniek azt : egykor 
megtörténhetik az is, hogy az eretnekségből az egy-
ség ölelő keblére térő nemzetek, sokkal hatalmasabb 
és erőteljesebb képviselői leendnek a katholikus szel-
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lemnek, mint az ó-katholikus népek: mellyek a ré-
gen megszokott szerencsét már becsülni, méltányolni 
sem tudják. — Ránk nézve, már régen nem téveszt-
hető nagyszerű intő-jelül szolgált, hogy, mindnyá-
junk nem kis bámulatára, névben épen ugy , mint 
bölcseségben nem kisszerű angol katholikus iroda-
lom fejlődött ki. Megszoktuk már, hogy az angol 
kath. irodalom csak a frank, és ritkábban az olasz 
termékeket ülteté által : annyival kedvesebben meg-
lepő volt, s nem kis nyereménynek tartjuk , hogy 
lelki rokonaink a szép szigeten is ébrednek , s a tu-
domány uj forrását nyitották meg, mellynek üditő 
vizei édes anyanyelvünkön is eljutnak hozzánk. De 
van még a dolognak más oldala is : minden nemzeti-
ségnek megvannak saját előnyei s" adományai, s ezek 
az egyházban is érvényesítik magukat. Olly saját-
ságos virágokat hoznak azok , mellyek más földben 
alig tenyésznének. Minden néphang, melly a rop-
pant katholikus „hangversenybe" felolvad, előmoz-
dítja, sokasitja, s megszilárdítja a fölséges ösz-
hangzást. Azért a kath. világra nézve tagadhatatla-
nul nagyszerű nyeremény, hogy ismét megszólal a 
szigetnép olly sok ideig elnémult hangja, s hallatja 
szívhez szóló, testvéri dallamát; hogy ismét hirdeti, 
miszerint egyháza, Jézus által szerzett egyháza van. 
Illyetén elmélkedéseink folytán, mindig eszünkbe 
jut a johannita rend tartományainak, különböző 
,nyelvek' szerinti felosztása. Volt lombardi, bre-
tagnei, aragoniai, castiliai, angol, stb. nyelv-tarto-
mány ; s látva az angol katholikus irodalom legújabb 
időkbeni sebes fejleményét, (vagy ki ne ismerné 
Wiseman, Faber, Newman stb. nagybecsű müveit ?) 
nem áll hatók meg, hogy örömtől elragadtatva föl 
ne kiáltsunk : „Istennek hála ! az angol egyháznak 
ismét van angol nyelve" ! S eszünkbe jut a nagy de 
Maistrenek nem rég olvasott nyilatkozata, melly ez 
eseményt még derültebb fényben tünteti elő. De 
Maistre épen ugy , mint Bossuet, a jósok közé tar-
tozik ; kiknek sóvár pillanatai amaz egyház jöven-
dőjére valának szegezve, melly értekezésünk tár-
gyát teszi. E mély belátásu iróazt mondja: „Ha An-
golhonban a katholikusok felszabadítása kimondva 
leend, mi hihető, sőt nagyon valószínű ; s a kath. 
egyház Európában francziául, és angolul beszélend : 
jól emlékezzék rá, mit önnek mondok, akkor semmi 
sincs, a mit ön (mint lehetőt) nem remélhetne; semmi, 
mit nem várhatna. S ha valaki azt mondaná, hogy 
a század folytán a genfi Péter-templomban, vagy a 
konstantinápolyi Aja-Sophiában misézni fognak, azt 
kellene felelnünk: Miért nem"? Tényként áll tehát, 

hogy napjainkban a kath. hit bevallása, a legmivel-
tebb, és a népek civilisatiójára legbefolyásosabb 
nyelveken felhangzik; hogy e nyelvek mindegyiké-
nek kath. irodalma van ; s hogy észak minden népe, 
a mivelődésre nézve jelentéktelen Oroszbirodalom 
kivételével, a kath. igazság megalapítása-, és megdi-
csőitésében tevékeny részt vesz. Az angol, katholi-
kus , tulajdon irodalom ujraszületésével, az egyház 
tökéletes, teljes, és méltóságos képviselete Europa 
tudományos köztársaságában dicsőleg helyre van ál-
litva: olly esemény, mellynek hordereje megmér-
hetetlen ; melly a legnagyobb reményekkel töltheti 
el az egyház barátjainak kebelét. És ez mindinkább 
felhiv bennünket az Angolhonérti imádságra: hogy 
az Ur azt, a mit megkezdett, be is végezze. Ne is 
engedjük keblünkben meghonosulni az eszmét, 
mintha a nagyszerű terv tökéletes kivitelére más te-
vékenységnek volna helye, mint az imádságnak: 
hanem csüggedetlenül imádkozzunk Angolhon meg-
téréseért; hiszen akkor a protestáns világ megtéré-
seért imádkozunk. Hiszen ezt óhajtja a keresztény-
ség közös a ty ja , Roma szent püspöke is, a mult év-
ben kiadott apostoli köriratában; kivánja, hogy az 
elszakadtak megtéréséért fohászkodjunk. 

De nem csak a csatornán tuli testvérekért imád-
kozzunk , hogy elhagyva a tévelygés vészes útját, a 
Jézus hozta igazságot megismerjék: hanem imád-
kozzunk azokért is , kik a negélyezett reformátorok 
nyelvén szólanak ; imádkozzunk Némethon szakadá-
r a i é r t — S ne feledjük honfiainkat sem; hogy ők 
egyesülve velünk hit- és lélekben, irtsák ki szivök-
ből a visszavonás lelkét, s egy szent czélra, Isten 
igaz egyházának dicsőségére, s e drága hon boldog-
ságára törekedjenek. Angolhon jobbjai, mint láttuk, 
kolostorokat alapítottak a külföldön is, hogy ott 
földieik megtérését esdjék le az irgalom atyjától: mi, 
ha nem teszszük is ezt, egyesüljünk a társulatok-
ban, millyen a bold. Szűz szent szivének, a sz. ol-
vasónak stb. társulata; s közös imáinkkal kérjük az 
egek Urát, hogy harmatozza kegyelmének harmatát 
a megkeniényült szivekre; irgalmának melegével 
engesztelje a hidegült keblek jegét : mi pedig, kiket 
Isten oltárának szolgáiul választott, kötelezzük ma-
gunkat évenkint bizonyos számú sz.-misék e czélrai 
elvégezésére; reggeli, s délestiajtatosságainkban pe-
dig naponkint mondjunk el egy ,Miatyánk'-ot ; fo-
hászkodjunk a jó Istenhez, hogy térjenek meg azok, 
kik az egyház gyengéden ápoló kebeléről elszakad-
tak ; hogy legyen miel őbb egy akol, és egy pásztor. 
S ha szivből imádkozunk, mint bájoló virág-illat 
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szálland fel imánk a végetlen hatalom trónjához ; 
és imádságunk meghallgatva lesz: s Anglia, Német-
hon , e hon , és a világ népei egyek lesznek Jézus-
ban, egyek az élő hitben. T á m á r Imre. 

A pápaság, és világi hatalom. 
A kath. egyháznak, ezen, a föld véghatáraig terjedő 

szellemi társulatnak egyetemes jellege, elejétől fogva két kér-
dést állított föl , mellyet a gondviselés vala megoldandó. Az 
első ez: ,Miképen gyakorolhatná az egyház feje szabadon áta-
lános tisztét, ha politikailag alárendelt helyezetben volna' ? A 
másik : ,Ha ellenben az egyház feje független, azaz önálló 
uralkodó , mint érethetik el , hogy politikai hatalma valamelly 
sérvet ne ejtsen a főpapi tekintély iránt köteles liui bizalmon ; 
gyanút keltve a kath. függés alá helyezett népek anyagi érde-
keit illetőleg' ? Az isteni gondviselés megoldotta az első kérdést; 
azon utat tartva, mellyet a nagy intézmények megállapításában 
tartani szokott. Csaknem mindig van egy időszak, mellyben 
a szomorú körülmények, erőszak- és felforgatások egész sora 
által készíti el a világot az üdvös intézetekre : mennyiben a 
hányatás és viszontagságok által azt a szükség megismerésére 
vezeti. S mi módon tartották fön az első pápák tisztök szabad 
gyakorlatát az üldözők uralma alatt ? A legegyszerűbb módon. 
Elvérzettek. A pápák névsora, sz. Pétertől sz. Sylvesterig 
három egész század vértanúinak lánczolata. 

Ama korszak után, midőn Constantin némelly utódai 
megszűntek a hitet sanyargatni, s vagy olaszhoni helytartóik, 
vagy a berontó nemzetek nyujták ki szentségtelen kezeiket a 
vallási tanitmány- és intézetekre : a pápák függetlenségének 
gyakran nem volt más emberi biztositéka, mint a Romában 
székelő kényuralkodók többé-kevesbbé kedvező rendeletei. 
Néha a népmozgalmaktóli félelem visszatartá az erőszakot, 
mellyel a pápák fenyegettettek ; máskor örökölték a régi pá-
pák kedves osztályrészét : a számkivetést, fogságot, és a ha-
lált a börtönök setét magányában. Mindenki előtt világos, 
hogy a dolgok illyetén állapota, mellyben a ker. világ sza-
badsága, személyesítve annak fejében , nem máskép lehetett 
megmentve, mint a hősies erények, vagy gondviselési eset-
legek által, — világossá lett , mondjuk , hogy illy állapot nem 
tarthata sokáig ; és át kellett alakulni egyikébe azon állandó 
intézkedéseknek, mellyek egyedül alapithatnak intézményeket. 
Biztosítani tovább a pápát, a mennyire lehetséges, az erőszak, 
számkivetés és rablánczokkali fenyegetések ellen: erre az esz-
közök legczélszerübbike volt, őt valamelly trónra emelni. E 
csudálatos intézmény, mondhatni, koronája és tetőpontja volt 
annak , mi az egyház hierarchiai szervezetéhez tartozókban 
történt : hol megállapított rendszer utján vétetett eleje a 
kényleges és ingatag állapot legnagyobb kellemetlenségeinek. 
Az első időkben a keresztények nem birtak egyébbel az isteni-
szolgálatra , mint földalatti szentélyekkel, vagy idő folytával 
a föld szinén emeltekkel : de eljött az óra, mellyben a szent 
szertartások törvényessége biztosit!atott, az imaházak építé-
sével. A szeretet müvei kezdetben a segélygyüjtés (collecta) 
bizonytalan jövedékei által ápoltattak : de csakhamar az egy-
házi tulajdon szerzése megengedé, állandó segélyt nyújtani 

az isteni-tisztelet fentartására , s a szegények szükségeinek 
fedezésére. A püspöki hivatal ugyanazon polgári törvények 
által védetett a kényuralom ellen, mellyekkel a régi törvény-
hozás a nyilvános hatóságokat felruházta. Mindezen esetek-
ben a véd- és óvszerek bizonytalansága helyett , az intézmé-
nyek jótéteménye lépett. Hasonló tökélyesedésnek kellett az 
egyházban is történni : s a pápák világi uralma , adományo-
zása volt, hogy ugy mondjuk, az ő függetlenségöknek. S ime, 
ez volt a mód , mellyel a gondviselés felelt a fönemlitett kér-
dések egyikére , melly az egyházi szervezetet illeti. Ugyan-
azon gondviselés elhárította a kötelmet, a másikra is felelni, 
melly a pápának, mint uralkodó fejedelemnek más hatal-
mak iránti viszonyaira vonatkozik. 

A pápák világi hatalma nem ébreszthet gyanút és félel-
met a népek politikai érdekeire nézve : mint ollyan , melly er-
kölcsileg igen nagy, s anyagilag igen gyenge. Tegyük fel pél-
dául , hogy Tonkin, vagy Japponia kereszténynyé levén, azon 
néptársulathoz csatlakoznék, mellynek főnöke vagy az orosz 
czár, vagy az angol királyné. Csupán ez által Tonkin és Jap-
ponia két politikai, katonai s kereskedelmi colossusnak vet-
tetnék alá, mellynek vallási suprematiáját elfogadta volna. Ki 
nem látja ellenben, hogy ha az atyai czimet a pápának adják, 
ki a Vaticanból uralkodik, az angyalvár ágyúi sem városukat, 
sem kikötőjöket nem háboritják; s politikailag sem többé, sem 
kevésbbé nem lennének mások holnap , mint a minők tegnap 
v o l t a k . Anglia, s Oroszország az után törekesznek, nevezetesen 
az egyik , hogy kereskedelmet nyisson gyárai terményeinek ; 
a másik, hogy katonai pontokat szerezzen diplomatiájának 
és hadseregének : s uralkodóik vallási suprematiája, mit 
sem változtat ama törekvéseken ; sőt inkább azokat meg-
erősíti. Illy tuluralom a dolgok természetében fekszik : a 
mennyiben ők csupán annyiban fejei illető egyházaiknak, 
a mennyiben világi uralkodók. Megfordítva, a pápa csak 
azért világi uralkodó, mert feje a catholicismusnak. Az 
illy állapot egészen más viszonyba helyezi a pápát a poli-
tikai világ irányában. Az ő legfőbb érdeke, templomokat emel-
ni , lelkeket megmenteni, szaporítani mindenütt nem földi 
alattvalóit, hanem lelki fiait ; következésképen legfőbb érde-
ke , békében maradni mindazon tartományokkal, mellyek a 
ker. család tagjait képezik. Az egyedül emberi ereje, vagyis 
a ker. világ átalános véleménye, olly nagy ellenkezést lát a 
pápaság és támadó háború közt, mint a minő létezik az igény-
telen papság és erőszak közt. Kétségkívül a pápa és pap is 
védelmezhetik magukat, midőn a szükség kivánja : de ez ese-
ten kivül a szelidség nem csak állapotukkal járó illem , de kö-
telesség is ; és az átalános érzület a hivek közatyjára alkal-
mazza a régi mondatot: ,Ecclesia abhorret a sanguine.' El-
annyira, hogy a pápaság jellege, legfőbb érdeke, birodal-
mának gyengesége, nem engedik neki, bárkit is fölingerelni, 
s harczra kihivni. Ezt jellegénél fogva nem kell tennie ; érde-
ke miatt nem teendi; anyagi gyengesége miatt soha sem te-
hetendi. Ha talán valaki ellenvetné a mult némelly emlékeit, 
midőn e méltóságteljes ós üdvös tehetetlenség némi kivételt 
szenvedett : én csak azon kérdésre szoritkozom , valljon mint 
kell gondolkodni az atyai tekintélyről, polgári kormányról, 
tulajdoni jogról, az emberi együttélés alapjairól, midőn ritka, 
vagy csak lehető esetek fölött kell Ítéletet hozni ? A dolgok 
bármilly állásában az a fő, hogy az intézmények önmagukban 
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legyenek j ó k : a k i v é t e l e k n e k semmi nyomatékuk sincs 
a világ társas szervezetében. 

E különféle nézpontokból, a pápák világi uralma, ter-
mészetes eredménye volt az eszmék- és érzületnek, mellyek a 
világot kereszténynyé tették. Nincs, és nem is volt uralom, 
melly létezésének okát olly sürgető szükségben lelte volna ; 
melly ugy megfelelt volna az átalános rend érdekeinek ; melly 
olly magasztos czélra irányoztatott volna, mint a pápáké. 
Ugyanazért nem kell csudálkoznunk, látva, mennyi gyű-
lölet-, keserű kifakadások- és rágalmaknak van kitéve. Ez ki-
váltsága minden dolognak, melly üdvös és szent. E világi 
uralom ellen napjainkban , nyilt ellenein kivül , a kinyilatkoz-
tatás minden ellenségei fölkeltek : vezéreik nem ignorálják, 
hogy a pápaság a ker. épület sarka , s hogy a protest, feleke-
zetek, mint ujabban egy közülök mondá, az ezer a j tó , mely-
lyen kilép az ember a kereszténységből. Ők Romában az 
uralkodó koronáját támadják meg : mivel a férfi , kinek az 
homlokát környezi, az egyedüli , ki a keresztet az egész világ 
fölé emeli. Ezekhez csatlakoznak mindazok , kik egy rosszul 
felfogott , ingatag kereszténységben forogván, inkább pro-
testánsok, mint keresztények. Az angol tévhit első helyre 
teendő; és senkinek sem kellelfeledni: milly örömzajt ütött 
hírlapjaiban, gyűlésein , szószékein , midőn alig tiz éve, ama 
véres és aljas p á r t , melly r o m a i a l k o t m á n y o z ó n a k 
hivatott , a pápaság megdöntését decretálta. Az angol pro-
testantismus megrögzött gyűlölete fölujult az ujabb körülmé-
nyek által. Tekintélyes férfiak, kik igazán büszkeségei voltak, 
elhagyták VIII. Henrik egyházát , hogy abban sz. Péterét 
visszaállítsák ; és a kath. püspökök régi székei három század 
után u j czimek alatt fölállittattak. Van , ki azt hiszi London-
ban , hogy a pápai uralom lerontása, vagy ha ennyire nem is, 
legalább az egyházi állam fölötti hatalmának meggyengí-
tése , jó megtorlása lenne a visszaállított hierarchiának Angliá-
ban. A politikában továbbá minden forradalmi párt szövetke-
zett a pápák kormánya ellen : s ez magától értetik. De azt is 
czélszerü még észrevenni, hogy mindeniknek , egyesülvén a 
közös gyűlöletben, megvan sajátszerű vádja s mérges ful-
lánkja. A communisták, és socialisták, a birtokjog lerontói, tud-
ják , hogy Krisztus helyettese nem törlendi el soha a tiz pa-
rancsolatok VII-ét. A demokraták , minden társas hierarchiá-
nak ellenségei, kétkednek , hogy valaha a pápákat osztályré-
szeseikül birandják. A republikánusok , rendszerökhez képest 
minden pillanatban készek levén megújítani a fejedelmek elleni 
esküt , nem bocsátandják meg soha a pápáknak, hogy a kirá-
lyok homlokára olly magasztos bélyeget nyomtak, melly őket 
tiszteltekké te t te , midőn az egyházat üldözték is. És miért 
ne adhatnók hozzá, hogy még a kevésbbé veszélyes tanok 
követőinek is , kik bölcsek hírében állnak , hasonlókép uehez-
telésök van a Vaticanra, melly kevéssé hajlandó nézeteiket 
megáldani ? Ezek bizonyára távol vannak a pápa világi ural-
mának megbuktatására czélozó összeesküvéstől : mindazonáltal 
nem panaszolkodnának, h a , mint ők mondják , egy kis leczke 
adatnék neki, és rendreutasitás. 

Mindezen különféle felekezetesség és pártszenvedély 
néha lecsillapul : de él mindig, kitör és megragad mindent, 
valahányszor különös körülmények találkoznak az együttes 
kitörésre. Ezt láttuk napjainkban az olasz kérdés alkalmával, 
és látjuk még folyvást. A forradalmi lapok mind a vallásban, 

mind a polit ikában, megkettőztetik az erőfeszítést és cselszö-
vényes ravaszságot, hogy a tömeg szemében mint kárhoza-
tost tüntessék föl, s csaknem mint rémalakot. Önkényes, elfer-
dített , tökéletesen hamis állításokat összehalmozni, az azokra 
adható feleletekről még csak szót sem t enn i , világosságra 
hozni az t , a mi nem á l l , és homályba takarni az t , a mi való : 
illyen az ő állandó mesterfogásuk. (Egy franczia püspök, a 
perpignani, irata után.) E k é c h i Géza. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. s kir. Apostoli Fölsége f. évi sept. 22-én kelt legfelsőbb ha-

tározatánál fogva C s i k y Imre főesperest és erzsébetvárosi örmény-
katli. plébánost, a károlyfejérvári székes-egyház tiszteletbeli kano-
nokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Pest , oct. 4-én. Tisztelt szerkesztő ur ! Kedves hirt 
adott ön nekünk a ,Religio' II. félévi 18-ik számában, ama 
viszontlátást illetőleg, mellyre az egykori tantársak és páz-
mány-intézeti növendékek a minap Pesten találkoztak ; miu-
tán egyetemi pályájok bevégzése óta 12 évet Isten kegyelmé-
ből betöltöttek. Az egybejövetel t e h á t , amatudósitás szerint, 
tizenkét év előtt terveztetett ; és nagy részben végre is lőn 
ha j tva : u g y , hogy az elmaradtak, mint hal l juk, többnyire 
alapos okokról tudósiták a je lenvol takat , mellyek megjelené-
söket akadályozták. A tény helyes. Nem u j ugyan az eszme; 
mert illyesmit már sokszor fogadtak a pályavégzettek mind 
Bécsben, mind Pesten : de mivel a szándok ritkábban való-
sult , mint keletkezett : ez esetben a becsületes kivitel érdekes, 
nem csak a hü találkozókra, hanem azokra nézve is , kik e lé-
péshez egyéb eszméket is fűznek. íme képzeljünk t izenöt , 
vagy husz fiatal egyházi egyént , midőn tudománynyal, és 
életszabályokkal fölszerelve elhagyják az egyetemi s növeldei 
falakat ; kilépendők a nagy világba. Ha én ott lettem volna a 
bécsi sorompónál, mikor ez a kis sereg útnak indul t , mint 
szerettem volna velők szóba állni ; mint szerettem volna őket 
bizalmasan kérdezni: ,Hova , hova fiatal barátim? Szabad 
szárnyra-e; vagy talán papi felavattatásra? S ha e r re : tud-
já tok-e , mi fog veletek történni a püspök kezei közt? Oh 
fiuk, az nagy meggondolásra méltó! Hisz a püspök, nem tu-
dom, mi csudát akar véghezvinni ra j ta tok, ha magatokat át-
engeditek. Én megsúgom a t i tkot , hogy véletlenül botlást ne 
kövessetek el. Barátim ! a püspök titeket át akar olvasztani, 
mint mikor a fémet az olvasztó-kemenczébe teszik, és egészen 
u j alakot csinálnak belőle. Kiálljátok-e a tüze t , és átalakul-
tok-e ,in Spiritu sancto et igne' ? Azután, ha már bensőleg 
megolvasztott benneteket , és átalakitot t : ne higyjétek ám, 
hogy mindennek vége. Akkor azt fogja nektek, életre való 
fiatal embereknek mondani : hogy a világ ezentúl nem nek-
tek való ; mert ti már most nem a világból valók vagytok ! 
Utóbb elküld t i teket , ártatlan bárányokat , a lélekrabló farka-
sok megszelídítésére ; semmi más fegyvert nem adván keze-
tekbe, mint Isten igé jé t , és imát. Láttatok-e már illyen csu-
d á t ? És reménylitek-e, hogy az nektek sikerülni fog? Sőt 
nem csak farkasokkal kell majd vivnotok, hanem a bűn és té-
vely szörnyű Góliáthjaival i s , kik ellen t i , kis Dávidok, egy-
szerű pásztori mezben, csupán a hit-letétemény táskájával, és 
az apostoli küldetés botjával tartoztok harczolni. Hova, hova'? 
Ez lett volna, t. szerk. ur ! barátságos tudakolásom a föndi-
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csért pályavégzettektől a bécsi sorompónál ; s már most a kö-
vetkezésből tudom, millyen választ nyertem volna tőlök. Ők 
alkalmasint igy feleltek volna : ,Hallottuk mi ezeket bőven és 
szebben, mint sem te vázolod ; meggondoltunk mindent ; de ha 
az ur Jézus nekünk az ő apostoli fölkentje által azon akaratát ki-
jelenti, hogy a mély tengerre ereszszük ki a hálót : mi is, elégte-
lenségünk érzetében elmondjuk a halászat első mesterével: „A 
te szavaidra kiterjesztjük a hálót !" Vagy, mivel Dávid pásztor-
gyermekhez hasonlitál bennünket, reménylünk mi is találhatni 
patakot, a kegyelem patakjá t , mellyből parittyába való 
öt tündöklő követ szedhessünk az emiitett Góliáthok homlo-
kára.' Mondom, a következés tanusitja, hogy illyen értelmű 
lett volna a válasz ; mert ime csakugyan hozzá fogtak a mun-
kához; s miután már 12 évig különféle eszközzel szerteszét 
halásztak, most rövid viszontlátásra egy ponton kikötöttek. 
Üdvöz legyetek partunkon, derék munkatársak ! Isten hozott 
hazánk szivébe, a szőke Duna partjára ; melly mióta együtt 
nem voltatok , sok vizet, sok népet hozott le Budapestre, s 
nem törődvén az emberi szenvedélyek folytonos csatáival, 
csendes méltósággal ismét tovább folyt ; mÍDtegy képét ad-
ván a czél felé biztosan haladó szellemi világnak. Jertek, szo-
ritsunk kezet; s ha majd megpihentetek, mondjátok el a le-
folyt 12 évnek tapasztalatait, fáradalmait, gyümölcseit. Hisz 
olly jól esik tudnunk, miképen épül különféle közreműködés 
által az egyház n a g y t e s t e , Annak intéző keze alat t , ki az 
egyes tagok szétágazó munkásságát egy czélra kapcsolja ösz-
sze. Akár a tanári pályán foglalkozzunk, akár a megyei hiva-
talban , vagy lelkipásztorságban : mindez „per omnem iunctu-
ram subministrationis, secundum operationem in mensuram 
uniuscuiusque membri, augmentum corporis facit , in aediíl-
cationem sui in charitate." En a legkészebb tanulékonysággal 
fogom tőletek, kedves ügytársak ! hallani, hányszor diadal-
maskodtatok e hosszú időközben ,super concupiscentia carnis, 
concupiscentia oculorum et superbia vitae' : melly három két-
ség kivül uton-utfélen szembeszállott veletek ; hány tévelygő 
juhot vezettetek vissza Krisztus aklába ; mennyi félénk , és a 
hitkötelmeket csak titokban végezni szerető katholikus szilár-
dult és bátorodott fel általatok ; mint döntöttétek le tudomány-

— tok erejével a hazugság és kétszinüség dágonjait; milly szé-
pen nevelkedett buzgóságtok után a jó egyletek száma : hogy 
a mit az igazság és erény érdekében egyesek teremteni nem 
birnak, ugyanaz ,unitis viribus' létesüljön. — Ezek elbeszélése, 
és az Istennek fölajánlandó hálaadás után hadd mutassak ke-
gyeteknek én is némelly ollyan pesti látui-valókat, mellyek 
legalább a ti íigyelmetetekre méltók, ha minden hazafit nem 
érdekelnek is. Mert, hogy épen Pestet választottátok viszont-
látási helyül, az, ha nem mondjátok is , honszerető szivetek-
nek világos jele. íme tehát itt van a diszes egyetemi szent-
egyház, melly mihelyest a magyar egyetem katholikus jellege 
a concordatum okmányaiban helyreállíttatott, mintegy sietett 
porosságát letisztítani, romladozó részeit megújítani, s gaz-
dag aranyát kitüntetni. Hogy is maradhatna a szellemi arany 
fényessége mellett a falak aranyja homályos? Amott tovább 
a templom tövében van egy igénytelen tanterem, mellynek 
boltozatán a Tlieologiának h i t , remény és szeretet jelvényei 
festvék ; egyik oldalán pedig nagy arany betűkkel e szavak 
olvashatók: „Qui recte vivunt, vere docent." S a másikon: 
„Qui recte docent, vere vivunt." És ez utóbbi fölirat alatt áll 

két remek , legjobb ízléssel készitett könyvtár , egyik ezen 
homlok-irattal, aranyos betűkkel: „Scriptores Facultatis Theo-
logicae;" a másik pedig: „Theologia catholico-hungarica." 
Sokan mondják, hogy ezen könyvgyűjtemények közérdekűek, 
mert a maguk nemében egyetlenek, és a magyar nemzetnek 
két dicső emlékét tartják fön, tudnillik hittudósaink tanter-
ményeit , és a nemzeti irodalom legrégibb és leghasznosabb 
szakát. Ha talán ti is e véleményben osztoznátok , bizonyára 
hazafi érzéstek sokkal lángolóbb, hogysem e kétrendü könyv-
tárt saját könyvgyüjteménytek által is gyarapítani elmulasz-
tanátok , s az által pesti találkozástoknak egy jeles nyomát 
itt ne hagynátok. Fönebb az első emeleten van egy kis szoba, 
néhány érdekes képpel, és e jeligével: „Nos autem praedi-
camus Christum crucifixum." Ezt a helyet sok iparkodó fiatal 
ismeri arról, hogy a feje füstölgött benne, mikor a dékán fa-
talis csengetyüje őt először is, másodszor is oda beszólitá. De 
nem ez az , a mi benne említésre méltó, hanem egy mellék 
rejtek, mellyben megtaláljuk, miként állott az illynemü tudo-
mányos ipar a lefolyt 12 év alatt. Ezt pedig tudom, hogy föl-
fokozott figyelemmel akarjátok hallani. Mi is lehetne érdeke-
sebb , efféle visszapillantásnál, olly tudománybarátok előtt, 
kiknek dicséretes része illyen mezőn szintén babérokat sze-
d e t t ? — És miután, jó kegyetek, az egyetemi pályán beszéltek 
össze e találkozásra, tehát az egyetemi képezés haladó, vagy 
pangó állapota nem lehet közönyös előttük. A lefolyt 12 év, 
nehéz időszak volt a tudományosságra, de még sem meddő 
Jelesen a hittani szigorlatoknak nagy akadályaul szolgált nem 
csak a polgári zavar, melly az elméket is nyugtalanitá : hanem 
különösen a rögtön beállott sok hivatal-üresség is. Hol husz 
egyházi egyénre lett volna szükség, alig került ki harmad-
része. Azért az ifjak többször a tanpályát sem végezhették el 
egészen ; kiszólittatván a pásztori mezőre, s ha valaki meg-
kezdte volt a szigorlatokat, hivatalos teendője utóbb olly sok 
lett , hogy a folytatásra nem is gondolhatott. Jelenleg több 
mint 25 tagot számlálok, kikről azt gyanitom, hogy holtig 
adósok maradnak a folytatással. Ők mind ez időszakban léptek 
az örökzöld ipartérre : de rövid pályafutás után kit visszatar-
tottak, ki más irányt vett, ki leült. Összesen a theologiai szigor-
latok száma, 1847-iki sept. 1-től 1859-iki sept, l-ig volt 85. 
Nevezetesen a bibliai tanulmányokból 35, az egyházi történe-
lem-, és jogtanból 14, a Dogmaticából 20, a lelki-pásztorság-
és erkölcstanból 16. E számokban kevés öröm van, ha más 
korábbi 12 év efféle számai mellé állíttatnak ; mellyek k é t -
a n n y i t , sőt többet is mutatnak. Jóllehet az idők mostohasá-
gára sokat róhatunk : mégis , ha huszonnyolcz kath. egyházi 
megyének huszonöt theologiai tanintézetére gondolunk (be-
számítva a pestit és pannonhegyit) : 12 év alatt 85 szigorlat 
sovány szám ! ,No de semmi ; máskép leszen ezután : szóval-
tettel majd segítsünk a hazán'. Névszerint a megyékből és 
szerzetes rendekből egyenkint illyen számok kerültek : Esz-
tergom 21 (nem egyén, hanem szigorlat), Pannonhegy 11, 
Kalocsa 7 , Servita-rend 6, Kassa 4, latin szert. Nagyvárad 4, 
Pécs 4, Zágráb 3, Besztercze 3, Capistrán-tartomány 3, Csa-
nád 3, Győr 2, Nyitra 2, Székesfehérvár 2, Szepes 2, Erdély 1, 
Diakovár 1, Munkács 1, Piarista-rend 1, Vácz 1, Veszprém 1, 
Zeng 1, Zircz 1. Tudori koszorút nyert 10, különösen 4 esz-
tergomi , 2 pannonhegyi, 1 kalocsai, 1 erdélyi, 1 cisterczi, 
1 servita. A nagy hézagot pótolni kellene a bécsi számoknak, 
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hol ugyanazon 28 megyéből sokkal több szigorlat végeztetik. 
Mindazonáltal az eredmény ott sem kielégitő ; ha számba 
veszszük , hogy ot t , a sz. Ágoston intézete tagjainak kötele-
zett szigorlatain kivül, a többi szám aránytalanul csekély. ím-
hol a kimutatás. A hittani szigorlatok összes száma Bécsben, 
ugyancsak a lefolyt 12 év alat t , a magyar-, erdély-, horvát-
és tótországi megyékből , tesz 152-őt. Különösen a bibliai ta-
nulmányokból 39, az egyházi történelem-, és jogtanból 29, a 
Dogmaticából 48 , a lelki-pásztorság- és erkölcstanból 36. 
Bécsben tehát legtöbben művelték a Dogmaticát, Pesten a 
bibliai tanulmányokat. Egyes megyék- és szerzetes-rendekre 
illyen számú rigorosumok esnek: Esztergom 32, Zeng 11, 
Kalocsa 10, Csanád 10, Zágráb 9, Pécs 9, Székesfehérvár 
8, Szombathely 8, Rosnyó 7, Szepes 7, Kassa 6, Veszprém 6, 
Eger 5, Besztercze 5, Munkács 3, Zircz 3, görög szertart. 
Nagyvárad 2, latin szertart. Nagyvárad 2, Diakovár 2, Győr 
2, Erdély 1, Gyulafehérvár (gör.) l ,Nyitra 1, Premontrei-rend 
1, Vácz 1. A fölavatott hittudorok száma 31. Névszerint Eszter-
gom 6, Kalocsa 3, Pécs 3, Szepes 3, Zeng 3, Csanád 2, Kas-
sa 2 , Szombathely 2, Besztercze 1, Eger 1, gör. szertart. 
Nagyvárad 1, Rosnyó 1, Székesfehérvár 1, Zágráb 1, Zircz 1. 
Egyébiránt milly lábon áll Bécsben is a szigorlatok önkényes 
folytatása, kitetszik részint abból, hogy a sz. Ágoston intéze-
téből is kerültek ki elegen, kik félbenhagyták a tudori pályát ; 
részint ama körülményből, miszerint a 31 fölavatott hittudor 
között csupán kettő találtatik ollyan, ki sz. Ágostonnak nem 
volt tagja, t. i. egy esztergomi, s egy szepesi. De mivel ez 
utóbbi dec. 28-án 1847-ben avattatván föl , minden rigorosu-
mait még a 12 év kezdete előtt végezte el : tehát a bevégezés 
dicsősége Bécsben , sz. Ágostonon kivül, azon évek folytán, 
egyetlen-egy áldozáré , kit kegyetek jól ismernek, s mint je-
lenlevőt, velem együtt éltetnek. Meg kell azonban jegyez-
nem , miszerint a bécsi, és pesti egyetemek közt ez idő alatt 
némi kölcsönözésféle tör tént , tudnillik három pályázó Pesten 
kezdte szigorlatait, Bécsben végezte ; és viszont három más 
Bécsben kezdte, de Pesten végezte : kik közt ismét egy köz-
tünk levőt az ur Isten éltessen ! A zajos 1849-ik évben Bécs-
ben is csak annyi volt a hittani rigorosum, mint Pesten, t. i. 
valamivel kevesebb egynél. A legnagyobb szám egy év alatt 
Bécsben 16 (1853), Pesten 14(1858.). Melly megyék és rendek 
nem jelentek meg a theologiai szigorlatok szép pályáján : 
én semmiért sem árulom el ; a helyett inkább theologiai 
irodalomról is mondok holmi emliteni valót. — A hittani iro-
dalom természetesen szintúgy érzé a lázas évek zsibbasz-
tó hatását : mindazonáltal négy uj munkának ezen idő-
szak folytán az a szerencse ju to t t , hogy azokat a külföld 
is figyelmére méltatta ; tudnillik három ott is tankönyvül fo-
gadtatott el, egy pedig idegen nyelvre fordittatott. Egyébiránt 
a hittani s egyházi irodalomnak, mint tudva van, ez időszak-
ban három nevezetes ápolója volt : 1-ör a nagyméltóságú egri 
érsek áldozatkészsége; 2-or a Szent-István-Társulat, melly 
nem csak magyar, hanem nagybecsű latin egyházi munkák-
kal is nevelte a hazai irodalmat ; és 3-or az egyetemi hittani 
kar által kezelt Horvát-féle dicső alapítvány. Barátim ! ezek 
olly tényezők, mellyekre egyhangúlag elmondhatjuk: ,Deo 
gratias.' — De menjünk a pesti látni-valók megtekintésében to-
vább, délről észak felé; s állapodjunk meg kissé a Gyer-
tyánfiy-féle ház irányában, ot t , hol a váczi ut az országúttal 

összefoly. Nézzetek körül e páratlan ponton , hol tágas nyilt 
téren hatféle irányban bájolja el a szemet, a nagyszerű kilátás. 
Ti Bécsnek téréit ismeritek , láttátok , milly szép szobrokkal 
ékeskednek azok, — és a pestiek? Az egy servita-térnek Im-
maculatája említésre méltó; más nincs, mit akár a budai, akár 
a kassai és győri szobrokkal is egybehasonlithatnánk. Csak-
nem a mondó vagyok, hogy jó volna épen e ponton valami 
hasonló emléket kezdeni, mint a bécsi és pesti vastuskó. De 
ne nevessetek. A rege szerint valahány kovács, vagy lakatos 
vándorlegény megfordult Bécsben, emlékül mindegyik egy 
szeget ütött a tuskóba : mig végre a tuskó egészen elboritta-
tott szegekkel, és városi nevezetesség lett. Miért ne lehetne 
hasonló csekély adományokkal, mellyek például a Pesten meg-
forduló honfiaktól erednének, idő folytával egy roppant em-
lékszobrot emelni, melly egyszersmind esti kivilágításnál, hat-
féle irányban, sugaraival a fél várost fénye özönével elborí-
taná ? Ez aztán, ha rám bíznák, ollyan vastuskó lenne, melly-
nek égbe nyúló gúlája körül több fokozaton a magyarhoni 
tanintézetek alapitói óriási szobrokban fénylenének : hasonló 
bőségben árasztandók hazánk fiaira az anyagi világosságot, 
mint alapitványaik által áraszták a szellemit. ,Quid vobis vi-
de tur ' ? De hogy egyszerre nagyon el ne fáradjatok, csak 
még egyet mutatok. Közel e ponthoz emelkedik egy Isten 
háza, melly Pestnek nagyon szükséges. Tudjátok , hogy a 
Szent-István-Társulat abban egy oltárt akar emelni, nagy-
szerűt és dicsőt, első apostoli királyunk tiszteletére. Bizonyo-
san nem hagytátok el Pestet , mielőtt arra letennétek áldozat-
fillérteket : hogy azután, ha 10 év múlva ismét találkoztok 
Pes ten , már az uj bazilikában sz. István oltárán mutathassá-
tok be hálaadástokat. Ugy legyen ! Illy gondolatok keltek ben-
nem , t. szerkesztő u r , ama viszontlátás olvasásakor: eszembe 
hozván egyszersmind sz. Jeromosnak ama gyönyörű szavait: 
„Vera illa necessitudo est et Christi glutino copulata, quam 
non utilitas rei familiaris, non praesentia tantum corporum, 
sed Dei timor, et divinarum scripturarum studia conciliant." 

Becs , oct. 4-én. A főmagasságu bécsi bibornok-érsek 
sept. 11-dikén kelt , s a bécsi egyháztartomány valamennyi 
papjaihoz intézett körlevelében, tudatja a mult évi oct. 18-dik 
és következő napjain megtartott zsinat határozatainak ő szent-
sége által lett megerősittetését ; és az abban hozott rendelete-
ket ünnepélyesen kihirdetettekül nézeti. „Közel három évszá-
zad folyt e l " , igy szól többi között a főmagasságu bibornok-
érsek, „hogy Németországban a legutolsó tartományi zsinat 
tartatott. Az akkori, fél Európát zűrzavarral eltöltő viták mö-
göttünk vannak ; a tévtan a hitetlenségnek engedte át helyét; 
és e hitetlenség nem sokat törődik a theoriákkal: ő egyenesen 
neki megy, s az élet fölötti uralkodást igyekszik minden el-
ágazásaiban magához ragadni." Miután pedig előadta, hogy 
az ember, szellemi természeténél fogva, akaratának irányát 
illetőleg ismeretei által vezéreltetik, és igy soha sem vágyódik 
az után , a miről nem tud, vagy legalább vél tudni, nyilvá-
nossá teszi a szükségességet: ,ismerni Istent, hogy szerethes-
sük.' Minthogy pedig az Istenrőli ismereteinknek zsinórmér-
tékül a hit szolgál : minden eltérés tőle, a kereszténységet is 
sérti. Mégis korunk szelleme azt akarja kivivni, hogy a hit iránt 
közönyösekké válva, a tévtant is azzal egyenjogunak valljuk; 
s igy a hit önmagát is merő véleménynek , álhitnek (Wahn) 
nyilvánítva , mondjon le az igényről, magát az élet szabályo-



zójaul tartatni. Ő egyedül a mulandó javak utáni törekvést 
tartja méltónak az emberhez ; s kik tetteik mérvesszejeül 
Istennek akaratát tekintik , azokat elmaradt ábrándozóknak 
nézi. „Ez a hitetlenek legfőbb bitelve. Az államnak Í3 köteles -
ségeül tétetik , ez értelemben hatni. Feladatául tekintetik , a 
dolgok ollyatén rendét állítani föl, mellyben az uj bölcseség 
egész kényelemmel lánczolhassa a népeket diadalszekeréhez. 
Ki e czélt elérni segíti, az a jog és erkölcsiség törvényén fö-
lülállónak tekintetik. A csalás és hazugság , megvesztegetés 
és ármánykodás, árulás és gyilkosság, az emberiség üdveért 
megkezdett dicső mü eszközeivé lesznek ; s a ki őket ebben 
gátolni törekszik, átok sulyja alá van vetve, és jogtalanná 
válik. A nép akarata, ismét jó pogányosan, a legfőbb törvény 
gyanánt állíttatik föl : a nélkül mégis , hogy ez komolyan vé-
tetnék. Az embernek legyen meg az, a mit kiván : de kívánnia 
csak azt szabad, mit a pártfőnökök, s a szóvivők, szerencséje 
gyanánt eléje festenek. . . . De veszedelmes a tűzzel játszani.... 
Hol a fölülről jött világosság fénye elhunyt, ott a szenvedé-
lyek vak hatalma dul; melly többé nem hallgat szóra , hanem 
éreznie kell, még ha miveltség- és tudománynyal dicsekszik 
is. A rombolás és vészek közepett az egyház változhatlan- és 
renditlenül tartja magasra az örökké ifjú igazság zászlóját. 
Hasonló ő a naphoz, midőn a közeledő vihar setét felhői össze-
torlódnak. Az ég dörög, és hullnak a villámok : de csak a mi 
mélyen alattuk van, sújthatják le. A kath. igazság tanitását 
és törvényét fogjátok, szeretett munkatársaim ! a veletek 
imént közlött zsinati határozatokban föllelni. Minél komo-
lyabb a korszak, mellyben e határozatok életbe lépteten-
dők, annál sürgetősb a hozzátok intézett fölhivás, hogy 
egész tevékenységeteket egyesítsétek, miszerint a szavak 
erő- s életté váljanak, és hogy egyház-tartományunk első 
zsinata a hit és jámborság emelkedésére szolgáljon ösztö-
nül. Az Ur szolgálatában egyesitett köz akarat és törek-
vés nagy Ígérettel bir." Végül a bibornok-érsek az egy-
ház szolgáit fölhívja, hogy a lelki megujulás müvét ön-
magukon tanúsítva, elsők legyenek a zsinat által eléretni kí-
vánt czél valósításában. A zsinat actái következő czim alatt, 
imént hagyták el a saj tót : ,Acta et Décréta Concilii Provin-
ciáé Viennensis anno Domini 1858 celebrati.' (Bécs, 1859.); 
mellyek tartalmára még visszatérendiink. 

Könyv h i r d e t é s e k . 
A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t ügynöki hivatalában 

(Lipót-utcza, 8 sz. a.) s H a r t l e b e n K. A. társulati könyv-
kereskedő által kaphatók : 

, L i t u r g i k a , vagyis a kath. egyház szertartásainak 
magyarázata R e á l i s k o l á k , g y m n a s i u m o k é s ma-
g á n o s o k h a s z n á l a t á r a . ' 8-r. 260. 1. Ára fűzve 88 kr. 
a. é. E munkát, melly a föuemlitett iskolai használatra egy há-
zilag elfogadva, államilag pedig ajánlva van, a t. cz. iskolai 
elöljárók és tanár urak becses figyelmébe ajánljuk. 

, H i s t ó r i a R e v e l a t i o n i s B i b l i c a e . ' P o l I á k 
Nep. János, pesti egyetemi theologiai tanár úrtól, a theologiai 
előadások használatára, kézi-könyvül a hallgatóknak két kö-

tetben ; mellyek elseje (VIII. 362. 1. 8-r.) az ó-szövetségi, 
másodika pedig (284. 1. 8-r.) az uj-szövetségi kinyilatkoztatás 
történetét adja elő. Ara az első kötetnek 1 frt 50 kr., a máso-
diknak 1 frt 5 kr. a. é. 

, S z e n t ö s v é n y , keresztény erényes életre. Oktató 
és imádságos könyvül ker. katholikusok számára. Irta M i k-
l o s o v i c h Alajos, esztergom-megyei áldozár stb.' 12-r.XII 
és 412 1. Egy szép aczélmetszetü képpel. Ára kötetlen 60 kr., 
egyszerű bőrkötésben arany metszéssel 1 frt 50 kr. a. é. A 
jeles ima-könyvre a t. közönség figyelme ezennel felhivatik. 

,A keresztény kath. anyaszentegyház h i t - és e r k ö l c s -
s z a b á l y a i n a k r ö v i d k i v o n a t a , elmélkedésekbe és 
fohászokba foglalva. S t r a u c h Benedek után német eredeti-
ből magyaritva. Második bővitett kiadás.' 12-r. 202. 1. Egy 
aczélmetszetü sz. képpel. Ara kötetlen 60 kr., keménybe kötve 
70 kr. a. é. A könyv jelessége ismeretes. 

,M a g y a r és n é m e t s z é p í r á s - p é l d á n y o k . ' 
Elemi iskolák használatára. 7 minta ; ára egy-egy példánynak 
15 kr. a. é. E példányok szabatosság és szépség által tűnnek ki. 

, V i l á g - t ö r t é n e l e m . Irta C a n t u Caesar. A VII. 
turini olasz kiadás után. Fölvilágosító jegyzetek az V. könyv-
hez. 12 n.-8-adrétü ív. Ára 80 kr. a. é. Ezzel e Világtörténet 
5-ik könyve be van fejezve. 

, C o m p e n d i u m s y s t e m a t i s T h e o l o g i a e Mo-
r á l i s . ' K o v á c s József, kalocsai kanonok és volt pesti 
egyetemi theologiai tanár úrtól, két részben és 3 füzetben. 
Ara az első résznek (8-r. Xll. 176. 1.) 70 kr. ; a 2-ik rész első 
füzetének (X. 228.1.) 1 frt 5 kr. ; a 2-ik rész 2-ik füzetének (X. 
274. 1.) 1 frt 40 kr. a. é. Kézikönyvül theologiai előadásokra 
ajánltatik. 

,P á z m á n y - f ü z e t e k' I és II. folyama. Teljes pél-
dány ára egy-egy folyamból leszállított áron 4 f r t , mind a két 
folyamból 8 frt a. é. Ezen , sok jeles egyházi beszédet és ho-
miliát, rendes és rendkivüli ünnepi alkalmakra, tartalmazó fü-
zetek igen megérdemlik , hogy a t. cz. lelkipásztor urak fi-
gyelmét reájok ujabban felhívjuk. Egyes , netalán kevésbbé 
kielégítő munkálatok bőven pótolvák azok által, mellyek any-
nyi nevezetes szónokaink- és egyházi férfiainktól bennök fog-
laltatnak. 

,Liguori sz. Mária-Alphons látogatásai a l e g m é l t ó -
s á g o s a b b O 1 1 á r i - s z e n t s é g - é s b o l d o g s á g o s 
S z ű z n é l a hónap minden napjaira.' Ara kötetlen 28 , ke-
mény kötésben 35 kr. a. é. 

,A k e r . k a t h . e g y h á z s z é p s é g e , szokásai- és 
szertartásaiban.' Elemi iskolák használatára. Ára kötetlen 28,-
keményen bekötve 35 kr. a. é. 

Az , E g y h á z i é n e k e k , a k a t h . t a n u l ó - i f j u -
s á g h a s z n á l a t á r a ' összegyűjtve S z a b ó k y Adolf ál-
tal , 3-ik bővitett kiadásban most vannak sajtó alatt , és kö-
zelebb meg fognak jelenni. Ellenben a német kiadású (.Kir-
chenlieder für die kath. Schuljugend') példányok még el 
nem fogyván, ázol* folyvást megszerezhetők, és pedig egy 
példány kötetlenül 11 kr., kötve pedig 14 kron a. é. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : S o m o g y i K á r o l y . 

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



PESTEN, October 8. 28. II. Félév. 1859. 

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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Nézetek temetőink rendezése körül. — Az 
1858-ban megtartott bécsi tartományi zsinat. — Patrimonium 
s. Petri, vagyis az egyházi állam. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : 
Magyarországból, Olaszország-, Némethon-, és Amerikából. 

Nézetek temeíőink rendezése körül. 
A keresztény népeknél kezdettől fogva szokás 

volt, a halottakat földbe temetni. Ezen helyek ke-
reszt-, vagy más jellel jelöltettek. Korábbi, háborús 
időkben, a templomok fallal vétettek körül; nemcsak 
azért, hogy a templom, rablók ellen védelmeztethes-
sék : hanem ellenséges megtámadtatások esetében, az 
igy bekerített és megerősített hely, a híveknek véd-
és menedékhelyül is szolgált; s a meghalt rokonok 
iránti kegyeletnél fogva, ezek hullái is e kerített ud-
varokba temettettek, és temettetnek sok helyen mai 
napig. (Az illy kerített helyek a németek által ,Kirch-
hof-oknak neveztetnek.) Olly községeknél, hol illy 
kerített térek nem léteztek, a helységen kívül jelöl-
tetett ki e végre bizonyos tér; mint ez mai nap is 
átalában"szokásban van: és e tér neveztetik temet-
kező helynek , vagy röviden temetőnek. 

Minden érző kebelt titkos bánat és komoly ér-
zés fog el, midőn egy illy helyre belép : eszébe jut-
ván elhunyt kedveltjei; eszébe, hogy a természet 
változatlan, örök törvénye szerint előbb, vagy ké-
sőbb ide jut ő is. 

Az elhunytak örök álma fölött mély csend fek-
szik: illő tehát, hogy a hely is, hol ezek nyugsza-
nak , minden világi lármától eltávolítva, s az élők 
napi foglalatosságaitól elkülönítve legyen. A temető 
belrendezésének is ollyannak kell tehát lennie, hogy 
az abba lépő lelki állapotának megfeleljen ; mi, fáj-
dalom ! csak ritka esetben van igy : többnyire ren-
detlenség, hanyagság uralkodik ott; sőt némelly he-
lyeken olly gondatlanság, hogy abban a házi álla-
tok is kártékonykodhatnak. A temető helyek nem 
ritkán olly szűkre jelöltetnek ki , miszerint gyakran 
előfordul az eset, hogy a síroknak ismételt, időelőtti 
kiásásakor, a holtak csontjai, s a még el sem kor-
hadt koporsók a föld színére hányatnak; mi által 
épen azon bánattal vegyült és magasztosan komoly 

érzés, mellyel halottaink iránt viseltetünk, legdur-
vábban sértetik meg *). 

A köznép, szegénységénél fogva, összes család-
jával egy szobában lévén kénytelen lakni, miután 
a halálozások az év azon szakában leggyakrabban 
fordulnak elő, midőn az élő családtagok a szobát el 
nem hagyhatják : a halottal kénytelenek egy szobá-

*) Egy, a pusztán emberinél magasabb, mert keresztény 
fogalmak szülte, v a l l á s o s érzés által emelt hivő szemeiben, a 
temető nem csak tiszteletre méltó , de ,szent' helylyé is válik. 
Minél fogva az abban űzetni szokott botrányok, sz. hitünket 
sértő, s a ker. vallást megbecstelenítő kihágásokul is tartan-
dók. Örömest idézzük itt sz. Ágostonnak (de Civit. Dei. L. I. 
c. 13.) erre vonatkozó szavait; ki jóllehet a pogány balhit 
megvetésével, emlékezteti a hiveket Urunknak azon igéire, 
hogy a lélek a fő, és nem kell rettegni azoktól, kik csak a 
testet ölik meg (következőleg, ha mint élők olly kevéssé ag-
gódunk annak sorsával, még kevesebbet illik törődni vele, ha 
meghalt) mégis nem mulasztja el azt is emlékezetünkbe hozni, 
miszerint : ,,a holttesteket, de különösen a szentekéit, mellyek 
a Szentléleknek minden jó cselekedetre eszközei s edényei 
valának, nem szabad megvetni s elhányni. Mert ha a gyer-
mekek annál nagyobb becsben tartják atyjok ruhá já t , gyűrű-
j é t , s más illyféléket, minél forróbban szerették: bizonyára 
nem kell megvetni a testet sem , mellyet sokkal nagyobb ro-
konsággal s összeköttetéssel hordunk, mint bármilly ruhát. 
Azonfölül a test nem csupa küldisz , vagy s e g é d e s z k ö z , 
hanem az e m b e r i t e r m é s z e t a l k a t r é s z e . Ennél 
fogva az ó-szövetségi igazak is , minden halotti készület s tisz-
telet mellett méltó buzgósággal takaríttattak el; sőt még él-
tökben adának gyermekeiknek rendeléseket testök eltemette-
tése- , vagy áthelyezéséről. Tóbiás , az angyal bizonyítása sze-
rint , a holtak eltakarítása által nagy érdemeket szerzett ma-
gának Isten előtt. Maga a harmadnapra halottaiból föltáma-
dandó Ur Jézus is azon istenfélő asszonyt, ki drága kenetet 
öntvén fejére , őt jelképileg az eltemettetésre mintegy elöké-
szité, épen ezen tetteért dicsérte meg, s dicséretre méltónak 
hirdette. Nem különben dicsérettel említtetnek az evangé-
liumban azok i s , kik a testet levévén a keresztről, azt szorgo-
san s tisztesen betakarák és eltemeték. Ezen elősorolt példák 
azonban nem oda irányozvák, mintha a holttestekben valami 
érzés volna ; hanem a l e e n d ő f e l t á m a d á s r ó l i na-
g y o b b m e g g y ő z ő d é s r e a z t j e l e n t i k , h o g y a z 
i s t e n i g o n d v i s e l é s , melly előtt az illy jó cselekvények 
kedvesek, a h o l t t e s t e k r e i s k i t é r j e d." (L. Munká -
latok. Kiadja a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája. Pes t , 1859.' 20. 1.) S z e r k 
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ban időzni. A holt testnek látása gyermekeknél fé-
lelmet, kigőzölgése által, főleg ragadós járványok 
alkalmával, a családtagokra ártalmat, sőt halált is 
okozó lehetvén : a holtnak időelőtti eltakarítását, a 
fónálló szabályok ellen is, a lelkészeknél sürgetik ; 
és belátva az illetők a most emiitett körülményeket, 
ezen időelőtti kérés teljesítését sokszor nem tudják 
megtagadni. Mi által nem csak a felsőbb rendeletek 
sértetnek meg, hanem azon hajmeresztő gondolat is 
szüntelen szemünk előtt lebeghet : valljon nem tetsz-
halottat temettünk-e el; s az iránt, kitől annyi ke-
servközt váltunk meg, nem követtük-e el a legbor-
zasztóbb méltatlanságot: őt elevenen temetvén el? 
Ennek elgondolása mellett önkényt merül föl el-
ménkben a halottas-házak szükséges volta. 

Minden, ki a miveltségnek bizonyos fokára 
emelkedett, ebbeli tulajdonságát a többek közt az 
által is nyilvánítja,hogy a körében létező tárgyakat 
a szépnek, ízletesnek szinte bizonyos fokára emelni 
törekszik. Az elhunyt kedveseink hamvai iránt táp-
lált kegyeleten tul, ennek kifolyásául nagy váro-
sokban tapasztalható ama csin és igyekezet, mellyet 
a temetők díszítésére, rendezésére, gyakran pazarul 
is fordíttatni látuuk. Kisebb városokban és faluhe-
lyeken azonban, nem hogy e tekintetben bármilly 
csekély igyekezetet tapasztalnánk : hanem a legna-
gyobb rendetlenség és hanyagság uralkodik, annyi-
ra , hogy láthatunk temetőket, hol a sírok közt any-
nyi ut sincs hagyva, mellyen a halottas-kiséret vé-
gig mehessen; hanem a sírokon kénytelen keresz-
tülgázolni, s lábbal tapodni épen azon sírt, melly 
gyakran a mellette menőnek szülőit, vagy kedvelt-
jeit takarja. A temetők kerítése még városokban is 
csak egy idomtalan mély árok ; melly a mellett, 
hogy az egész helyet eldiszteleníti, azon czélnak, 
hogy a temetők a pajkosabb ifjúság csínjai, vagy a 
házi állatok kártékonyságai ellen védve lennének, 
nem felel meg. Ennek következtében a kegyelet ál-
lította keresztek, emlékek, a legdurvább sértéseknek 
tétetnek ki; s azon kevesek is, kik halottaik emlé-
kének illyesek állításával áldozni hajlandók volná-
nak , visszaijesztetvén, temetőink elhagyatottságát 
még szembetűnőbbé teszik. Elérkezett tehát azon idő, 
hogy temetőink rendezéséhez, más mivelt nemzetek 
példája után is hozzálátva, azokat diszes sírkertekké 
alakítsuk. 

A temetők rendezésénél két eset fordulhat elő, 
tudnillik: vagy régi temetők átalakitandók, vagy 
ujak az alább előadandó elvek szerint felállitandók. 
A régi temetők átalakítása, igaz, hogy sok bajjal já r ; 

mert a már meglevő, főleg ujabb sirok, keresztek, 
emlékkövek stb., helyeikről, az élő rokonok bele-
egyezése nélkül, el nem mozdíthatók; mostani állá-
sukban pedig a rendezésnek akadályára lehetnek : 
ámde erős akarat, és a rendező ügyessége, e nehéz-
ségeken szinte diadalmaskodhatik. Ezen régi teme-
tők rendezésének részletességeit mellőzöm : különben 
is ezek körül a helybeli viszonyok egymástól annyi-
ra különbözők, hogy e tekintetben átalános tervet 
adni, lehetetlen volna minden egyes temetőre, habár 
helybeli ismerettel birnék is ; külön javaslatot mon-
dani pedig valamint szándékomon, ugy e kis rög-
tönözött értekezés határain is túleső lenne. Szorítko-
zom tehát egyedül az újból alakitandóknak mikénti 
felállítása- és beosztására: különben is az ezek kö-
rül felállítandó elvek figyelembe vétele mellett, a 
régi temetők is több, vagy kevesebb tökélylyel 
szinte rendezhetők. Az ujak rendezésénél Voit bajor 
kir. kerületi építő felügyelőnek még 1825-ik évben 
megjelent, épen e tárgyra vonatkozó elveit követve, 
a következők figyelembe veendők: 1-ször: a temető 
helyzete, s nagysága; 2-szor: az ehhez vezető ut; 
3-szor: a keritkezés; 4-szer: a belső elrendezés. En-
nek részletei: a)halottas-házak ; b) felügyelő lakása; 
c) kápolna, vagy főkereszt; d) belső utak ; e) egyes 
sirok ; f) ültetvények ; g) sírkeresztek, emlékkövek ; 
s végre h) ezek föliratai. 

1. A t e m e t ő h e l y z e t e , s n a g y s á g a . A 
temető helyzetének megválasztása nem mindenkor 
függ szabad tetszésünktől. Átalános szabályul azon-
ban felállítható, hogy azok a lakhelyektől távolabb 
essenek ; nem csak azért, mert már maga a tárgy 
ollyan , melly a helynek csendes, elszigetelt állását 
kívánja, s igy annak a városi zajtól, s az élők napi 
foglalatosságaitól távol esőnek kell lenni: hanem a 
sirokból felszálló gőzök is az egészség ártalmára le-
hetvén , már csak ezért is a temetők a lakhelyektől 
eltávolitandók. Ha azonban a hely kiválasztása sza-
bad akaratunktól függ, legalkalmasabb e végre a 
lakhelyektől észak-keletnek fekvő tér; mert főleg a 
nyaranta uralkodó nyugoti s délnyugoti szelek, az 
ártalmas gőzöket illy fekvés mellett a lakhelyektől 
eltávolitandják. A választott helynek nem szabad ár-
térnek lenni ; s legalább is olly emelkedéssel bírjon, 
hogy egy 7 láb mélységre kiásott sirgödörben a víz 
fel ne fakadjon: ellenben az igen emelkedett, vagy-
is meredek partoldalok, vagy egyenetlen dombos 
helyek szinte czélszerütlenek levén, alkalmasakká 
ugy tétethetnek, ha a dombok széthányatnak, és a 
tér ez által meglehetősen elegyengettetik. A pártol-



dalok, ha azok csak lejtősen partosok, gyep-pár-
kányzatok, ha pedig meredekek, védf'alak emelése 
által udvarokra osztandók, s a lehetőségig lehordan-
dók. Magától értetik, hogy az illy partos, és gyep-
pel, vagy fallal megszakított temetőknél is, a teme-
tőn szükséges végig-járhatás megszakitott nem lehet-
vén , a gyalog járók részére lépcsők, a kocsik ré-
szére pedig harántékos, menedékes utak készítendők. 

A temetők alakja rendes legyen. A temetőknél 
az öszhangzás, a symmetria épen ugy szükséges, 
mint az épületeknél: legczélszerübb alak a hosszas 
négyszög. Ha a tér rendetlen, igyekezni kell, hogy 
e rendetlenség a lehetőségig kiegyenlittessék ; azaz : 
valamelly rendetlen oldalnak, például, köralakot 
adunk stb. Még azon esetben is, ha a tér négyszögű 
ugyan, de aránytalanul hosszú volna, igen diszíteni 
fogja azt, ha hátulsó végén a szögleteket levágván, 
annak köralakot adunk. 

A temető nagysága a község népességétől függ. 
Ennek meghatározásánál figyelembe veendő a föld 
alkatrésze, vagyis vegyülete; mert tudjuk, hogy a 
meszes főidben a hulla legrövidebb idő alatt, a ho-
mokban már több, a nyirkos, agyagos földben pe-
dig legtöbb idő múlva rothad el : ugy annyira, hogy 
például, ha a meszes földben e végre 10 év kívánta-
tik, a homokban kell 15, a nyirkos, agyagos föld-
nél 20—25 év is. Tudjuk azt is, hogy egy kinőtt 
ember sírjának, az oldalfalakat, ugy a sirsorok közt 
hagyandó utat is hozzá értve, kell 9 láb hosszú és 
4 láb széles, 36 • lábnyi, egy 10 évesnél fiatalabb 
gyermek sírjához 24 • lábnyi tér. A temető nagy-
ságának meghatározásához tehát nem kell egyéb 
adat, mint : tudva a temető földének vegyületét, az-
az , hogy hány év alatt rothadnak el a hullák, az 
ezen évszámok alatt meghalt emberek és gyermekek 
számát a halottak lajstromából kinézni ; ezt az egyes 
sírokhoz kellő térekkel sokszorozván, kijön a kere-
sett tér nagysága. Tegyük fel például, hogy a te-
mető földje agyagos, és igy a hulla elrothadásához 
kell 25 év: ezen évek alatt meghalt 100 ember és 
100 gyermek. 100 ember sírjának, 36 • lábbal szá-
mítva, kell 3600 • láb, 100 gyermeknek 24 C lábbal, 
2400 • láb; összesen tehát 6000 • láb, vagyis 166 
• öl. Ezen térhez azonban, rendkívüli halálozások 
esetére % rész, s miután a temetőket rendezni akar-
juk , a szükséges utak, gyülhelyek stb. tekintetéből 
ismét y3, vagy összesen a kiszámított térhez még 
annak % része hozzáadandó, vagyis példánkban 
hozzáadandó még 110 • öl. És igy lenne a keresett 
tér 276 • öl. Ezen legszűkebben tett számítás csak 

azon esetben lesz kielégítő, ha a 10 évesnél fiatalabb 
gyermekek az emberektől a temető külön részébe te-
mettetnek, s eltelvén a 25 év, a régi sirok felásásá-
val a sor újra kezdetik; olly esetekben azonban, mi-
dőn a gyermekek a felnőtt emberekkel vegyesen te-
mettetnek , a gyermekek részére is ugyanannyi tér 
számítandó, mint mennyit az emberek sírjára szá-
mitandónak mondtunk. Ott pedig, hol családi sirok 
léteznek, ezeknek nagyobb kiterjedése még a kiszá-
mított térhez hozzáadandó ; az illy sírral bíró csa-
lád halottainak száma ellenben a holtak lajstromából 
levonandó. Egyébiránt a temető nagyságának meg-
határozásánál soha sem szabad szem elől téveszte-
nünk azt, hogy az által, ha nagyobb tért foglalunk 
el, soha sem hibázunk : ellenben ha kevesebbet szá-
mítunk és foglalunk el, igen nagy hibát követnénk 
el ; nem állhatván mindenkor hatalmunkban a teme-
tőnek későbbi nagyobbithatása. Csak a keritkezésre 
tett költségek ok nélküli szaporításának mellőzése, 
azon egyedüli ok, melly a tulnagy tér felfogását 
czélellenessé tenné; egyébiránt mindig tanácsos, a te-
metők közelében olly szabad tért hagyni, mellyből, 
ha a körülmények ugy kívánnák, azt bővíteni le-
hessen. 

2. A t e m e t ő h e z v e z e t ő ut. Már fönebb 
emlitém, hogy a temetőnek az emberi lakoktól tá-
vol, és félreeső helyen kell feküdnie: sot ha a te-
mető országúihoz közel esnék, az úttól belebb he-
lyezendő: nem csak azért, mert egy lármás ország-
út közelléte a temető csendével ellentétben volna; 
hanem azért is, mivel a temetőbei bejárás ezen or-
szágútról vezettetvén be, kell, hogy az országút és 
temető közé még faültetvény jöhessen, melly a te-
metőt az úttól tökéletesen elszigetelje. Az illy ültet-
vény közt vezetett u t , az egésznek díszítésére is 
szolgáland. 

A temetőbe a halottak gyalog, vagy kocsin vi-
tetnek ki; a halottas kocsik mellett is, főleg váro-
sokban , a fáklyás kiséret gyalog vonul : mindkét 
esetben igen alkalmatlan, ha a kísérők, a lelkész, 
és a megholtnak rokonai, kik a koporsót közvetlen 
elöl és utói követik, igen sáros uton kénytelenek 
menni. Ennek elkerülése végett, czélszerü, hol azt a 
körülmények engedik, ha a város kapujától, vagy 
a község szélétől, a temetőhez mindjárt egy külön 
ut vezettetik : mert ezen ut kikavicsoltathatván, s 
egyéb használattól elzárathatván, mindenkor kényel-
mes járdát képezhet; s ezen ut melléke is fákkal be-
ültettethetvén, már csak az ez által eszközlött szé-
pítés is a temető diszét igen emelné. Az illy utak 
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oH y szélesre hagyandók, hogy azokon a halottas 
kiséret kényelmesen elférjen : tehát legkevesebb 15 
láb szélesre. (Folyt, köv.) 

— — 

Az 1858-ban megtartott bécsi tarto-
mányi zsinat. 

A bécsi egyháztartománynak mult évi october-
hóban megtartott zsinatja felől, a ,Wiener Zeitung' 
esti lapjában (oct. 3-dikán kelt 225. számában) a kö-
vetkezőket olvassuk : 

„Valahára, az első bécsi tartományi zsinat nyil-
vánítása által (,Acta et Décréta Concilii Provinciáé 
Viennensis anno Domini 1858 celebrati.'), lehullott a 
titok leple, melly annak végzéseit sokáig fedte. S va-
lóban azok nagyon is alkalmasak arra, hogy ne csak 
pillanatnyi kíváncsiságot ébreszszenek, hanem a ko-
moly tanulási vágyat is lekössék. Annak ugyan, ki 
különös érdeket talált annak tudásában, a mivel 
a tartományi zsinatok rendesen foglalkoznak, ez ér-
deket könnyű volt kielégíteni azon, különféle or-
szágokban, ujabb időben megtartott számos tartomá-
nyi zsinatok munkálatainak megtekintése által, melly 
országokban az egyházi élet vidorabban mozgott. 
Értjük Északamerikát , a maga, rendesen ismételt 
tartományi zsinataival; mellyek már 1842-ben egy-
begyüjtve nyomtatásban megjelentek; Francziaor-
szágot, nagyszámú tartományi zsinataival 1848 óta, 
nevezetesen Parisban (1850.), Rheimsban (1850., 
és 1853.), Toursban (1850.), Sensban (1850.), Avig-
nonban (1850.), Toulouseban (1851.), Rouenben 
(1851.), Lyonban (1851.), Bordeauxban (1851., és 
1855.), Bourgesben (1852.), Aixben (1852.), Auch-
ban (1852.); tovább Angliát, a Westminsterben Wi-
seman bibornok által megtartott tartományi zsina-
tával (1852.); Olaszországot, ravennai tart. zsinatá-
val, Falconieri bibornok-érsek elnöklete alatt(1855.) 
stb. De egy olly időben, midőn a politikai esemé-
nyek és anyagi kérdések tárgyalása jobban magára 
vonja a közfigyelmet, hogysem a legtetemesebb és 
rnélyenhatóbb egyházi tünemények, mellyek szá-
zadokra szolgálnak egy határozott rend alapjául: 
miképen lehetne egy illy időben azt várni, hogy a 
nyilvánosság organumai efféle zsinatokról más, mint 
futólagos tudomást vegyenek?" 

„A bécsi tartományi zsinat azonban sajátságos 
jelentékenység- és fontossággal bir az által, hogy a 
concordatumot specialis törvényhozás utján életbe 
lépteti; s e tekintetben jóformán a magyarországi, 
Esztergomban megtartott tartományi zsinatot is, 

melly idő szerint a bécsit egy hónappal megelőzte, 
messze túlszárnyalja *). Az előttünk levő kiadást al-
kalmasan három részre oszthatni. Az első rész a con-
cilium actáit foglalja magában, vagyis a metropo-
lita meghivó rendelete után, a zsinat valamennyi 
tagjainak névjegyzékét, s rövid történeti vázlatát 
azon mód- és rendnek, mellyben az ülések és con-
gregatiók tartattak, s mi azokban előfordult. A má-
sodik rész a zsinati határozatokat tartalmazza. A har-
madik részt végre a meglehetősen vastag függelék 
(Appendix) képezi, különféle, a határozatok indoko-
lása-, vagy felvilágosítására szolgáló mellékletekkel." 

„Világos, hogy a második rész képezi a fődol-
got; mellynek az első csak bevezetésül, a harmadik 
pedig kiegészítő függelékül szolgál. Ugyanazért e 
főrészszel fog a következő rövid előadás is leginkább 
foglalkozni. Csakhogy fölöttébb nehéz, a tulajdonké-
peni végzésekből kivonatot, vagy azokról csak meg-
közelitőlegishü felfogást nyújtani, a tartalom szoro-
san egybefüggő tömöttsége miatt. Miért is alig te-
hetünk egyebet, mint hogy egész átalánosságban elő-
soroljuk az azokban foglalt tárgyakat, egyik- vagy 
másiknál a tárgyalás módjának is példáját adva. Az 
összes határozatok hét czim-, vagyis fejezetre oszt-
vák. Az első fejezet, ,A katholika hitről', kétséget nem 
szenvedőleg a legmélyebben gondolt czikk az egész 
zsinatban ; hol nem csak a legnehezebb dogmatikai 
korkérdések sokoldalú földerittetést találnak, az em-
beri természet és isteni malaszt közötti viszonyt il-
letőleg, az ember végczéljának elérésére nézve; az 
emberi értelemnek helyes használata körül az isteni 
dolgokban ; az embernek azon törekedését illetőleg-, 
mellyel azt, a mit hisz, érteni is akarja; s a Philo-
sophiának viszonya felől a Theologiához : hanem egy-
szersmind tökéletesen vázolt nagyszerű képe adatik 
korunknak, soknemü, az isteni igazsággal ellenkező 

*) Erről Ítélni másoké: mi csak azon egyet vagyunk bá-
trak észrevenni, hogy minden t a r t o m á n y i zsinat végzései 
az illető egyházi tartomány szükségei- és körülményeihez le-
vén alkalmazva , egyik zsinat a másikat sem tekintély-, sem 
jelentőségre nézve nem haladja fölül máskép, mint az által, 
hogy az egyik-, vagy másikban világosabban kifejtett , hatha-
tósabban indokolt, vagy erőteljesebben sürgetett kath. hit- és 
erkölcstani szabályok felállításával, sokaknak, és hosszabb 
időre is utánozásra méltó például szolgál : mint szolgáltak, és 
szolgálnak ma is ama tartományi s nemzeti zsinatok, mellyek-
ben egy sz. Ágoston, vagy Izidor stb. (nálunk Pázmány Pé-
ter) részt vett : mig az ugyanakkor megtartott sok más , még 
romai tartom, zsinatok végzései is feledékenységbe mentek. 
Mind a tartom., mind a nemzeti zsinatok közt, csupán erköl-
csi tulsulylyal birhat egyik a másik fölött. S z e r k. 



tévedéseivel együtt. Az atheismus és materialismus, 
pantheismus és deismus, indifferentismus és commu-
nismus, képezik e szomorú festvényben, melly szá-
zadok után is jellemző fog a 19-ik század derekára 
nézve maradni, a feltűnőbb pontokat. Mindenikénél 
e tévirányoknál, a történettan pontos ismeretével 
fedeztetik föl annak hibás alapja, jelöltetnek ki szük-
ségképeni következései, és emeltetnek ki a rövid 
szóba foglalt legerősebb ellenokok. Mind ennek azon-
ban a tanitás alkalmával, és az életben kell bőveb-
ben kifejtetnie, hogy megteremje gyümölcsét: itt e 
fejtegetésre szilárd, és gazdag alap nyujtatik." 

,.,A második rész: ,Az egyházkormány- és egy-
házi igazgatásról', természetéhez képest a pápával 
kezdődik, mint a kath. egyház fejével; azután pedig 
földeríti a metropoliták állását, a püspöki hivatal 
szellemét, az esperesek-, plébánosok-, és ezek segéd-
jeinek (cooperator) hatáskörét. Mi itt a tartományi 
s megyei zsinatokról, és azok tartásának módjairól, 
,az egyházi sz. canonok értelmében' (Concordat, art. 
IY. e.) mondatik, tekintettel a ,Függelék' első da-
rabjára, alkalmasint példányul szolgálónak nézet-
hetik az egyházállam (Kirchenstaat) valamennyi 
egyházi tartományaira nézve *)." 

„A harmadik fejezet a különben is minden ker. ka-
tholikus előtt jól ismert hét szentségről szól : mellye-
ket illetőleg az egyház bölcs és üdvös rendeletei, 
mennyiben szükségesül tartatott, ujolag emlékezet-
be hozatnak ; a negyedik fejezet pedig a nyilvános 
isteni-tiszteletről, és más ajtatossági gyakorlatokról, 
minők a vasár- és ünnepnapok megszentelése, temp-
lomi ének és zene, missiok stb." 

„Az ötödik fejezet: ,A papok életmódja s lelki 
előmenetele felől', ama legbuzgóbb igyekezetről ta-
núskodik, mellynél fogva a clerust, erkölcsi s tu-
dományos tekintetben azon fokra emelni szándék, 
mellyen a jelen időben, nagy feladatának tökélete-
sen megfelelhessen." 

„A jövő ujjáalkotásának tulajdonképeni élet-
kérdése, képezi a hatodik fejezet tartalmát, tudnillik : 
,A papnöveldék- és iskolákról', vagyis az ifjúság ne-
velése- és tanításáról. Ezen egész fejezetet teljes jog-
gal akkép nézhetni, mint a concordatum 5-, 6-, 7-, 
8- és 18-dik czikkének életbe-léptetését, és mint 
azok bővebb felvilágosítását: melly e fölött egyházi 

*) Mit ért a t. czikkiró e ,Kirchenstaat' alatt , nem tud-
j u k : az egyházi styl, és szokás e nevezettel csupán a p á p a i 
államot illeti : uj ,államok' képezését pedig sem az egyházi, 
sem a politikai tekintetek nem engedik meg nálunk. Egy ujabb 
egyházi állam alkotása , uj pápaság felállítása lenne. S z e r k. 

törvény alakjával is bir , annyival is inkább, mert 
az azokra vonatkozó államtörvényekkel tökéletes 
öszhangzásban van." 

„Az utolsó fejezet: ,A javadalmak- és egyházi 
vagyonról', az egyház javainak hova fordítását, pa-
pok végintézeteit, és végintézet-tevése nélküli hagya-
tékait illetőleg fontos határozatokat foglal magában. 
Legnagyobb jelentőséggel mégis az egyháztulajdon 
kezeléséről, 27 czikkben szóló szakasz bir i t t ; melly-
ben , az államhatósággali előleges beleegyezésnél 
fogva, a concordatumnak igen átalános kifejezések-
ben fogalmazott XXX. czikke, a részleteket illető 
kivitelében pontosan rendeztetik." 

„Ha ezen határozatok, az azok végrehajtására 
rendelt orgánumok segélyével, mindinkább életbe 
léptetni fognak, egyhá.z és állam egyaránt fogják 
hasznát tapasztalni; s ekkép teljesedésbe menend az 
ezen tartományi zsinathoz intézett császári szózat: 
,Örülök, hogy önök egy élénkebb egyházi élet fej-
lődésének jól megfontolt, szilárd alapot adni töre-
kesznek. Isten áldja meg a müvet, mellynek létesí-
téséhez önöket meghívta." 

Patrimonium s. Pel rí, vagyis az egyházi állani. 
Dr. Hefele elismert jelességü munkájában (.Concilien-

geschicbte', III. Köt. 379. 1.) az egyházi állam keletkeztéről 
következőképen szól: A longobárdok, 752-ik év körül, Ai-
stulph királyuk alatt , Olaszországnak a byzanti császári ko-
ronához tartozó tartományaiból egyik részt a másik után ma-
gukhoz ragadták, s nagy mértékben magát Romát is fenyeget-
ték. Hasztalan könyörgött II. István pápa, hogy Constantinus 
Copronymus császár elvalahára, olly sokszor ismételt Ígére-
téhez képest, tekintélyes hadsereget küldene az olasz földre ; 
a szorongattatás a legnagyobb fokra hágván. De Coprony-
mus, figyelmére is alig méltatván a pápa kérelmét, tagadó 
választ adott; irikább a sz. képek, semmint a longobárdok el-
len harczolván. Ekként saját fejedelme-, s védurától elha-
gyatva, István pápa a frankok királyához, Pipinhez segélyért 
folyamodott. Pipin Olaszországban Aistulph longobard király-
tól , az ellene viselt háborúban (755.), a ravennai exarchatust 
és Pentapolist elfoglalta, s ezen, előbb a byzanti császár-
sághoz tartozott tartományokat, sz. Péternek, vagyis a romai 
egyháznak adta ajándokul. Constantinus Copronymus császár-
nak kísérlete, két követ által, kiket Pipinhez küldött, hogy a 
mondott tartományokat visszanyerje, sikertelen volt; Pipin 
azt válaszolván, hogy : ,,a frankok véröket nem a görögökért, 
hanem sz. Péterér t , és leikök üdveért ontották; és ő a világ-
nak minden kincséért (a görögök tehát, ugy látszik, pénzbeli 
ajánlatokat tettek,) sem fogja a romai egyháznak tett igéretét 
visszavenni." A mi a pápának Roma városa, és a romai her-
czegség fölött tettlegesen gyakorlott világi uralmát illeti, ez, 
szorosan véve, nem bir különös fontossággal: miután a jogos 
igények minden kétségen kivül helyezvék. Pipin a quiercy-i 
zsinaton, országnagyjainak megegyezésével, az István pápá-
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nak nyújtandó segélyt, és a neki ajándékul átengedendő tar-
tományokat megállapította. A romai egyháznak mindaz aján-
dékul adandónak határoztatott, mit Aistulph a görögöktől 
elfoglalt, tudnillik : „A Lunis cum insula Corsica, deinde in 
Suriano, deinde in monte ßurdone. deinde in Berceto, de-
inde in Parma, deinde in Regio et exinde in Mantua atque 
in Monte Silici, simulque universum exarchatum Ravenna-
tium sicut antiquitus erat apud provincias Venetiarum et 
Istrium, nec non cunctum ducatum Spoletinum sive Beneven-
tanum." Ezt Anastasmsnak I. Hadrian pápa életiratában ol-
vassuk , a midőn Nagy-Károly császár e pápának egy ujabb 
okmányban a Quiercyben II. István pápának tett Ígéreteket 
szórói-szóra ismételi ]). 

Annyi bizonyos, igy ir Hefele (i. m. 579. 1.), hogy Nagy-
Károly, míg Paviát ostromoltatta, 774-ik évben, Húsvét tá-
ján, Romába ment : ott atyjának ajándékozásait megerősítette 

') Pertz, Monum. T. IV. leg. T. II. p. 7. E helyen Pertz azon 
javakat sorolja fe l , mellyek a romai egyháznak Pipintői, Nagy-Ká-
rolytól, és jámbor Lajostól ajándékoztattak : azon hozzáadással , vall-
jon az egyház e birtokába valóságosan jutott-e vagy pedig nem. Igy 
a Quiercy-ben történt, általunk érintett ajándékozást illetőleg megje-
gyeztetik , hogy a tett Ígéretnek nem lehetett teljesen eleget tenni : 
mindazonáltal Pipinnek a lombardokkali háborúja után, a pápa valósá-
gos birtokába (756.) a következő városok jöttek : Ravenna , Ariminum, 
Pesaurum , Conca , Facuna, Cesinae, Sinogalliae, Ansis, Forum Po-
puli , Forum Livii Sassubiummal, Monsfeltri , Aeeres, Agiomons, 
Möns Lucati, Serra , CasteUum S. Marini, Bobium , Urbinum , Col-
les , Lucioiis, Eugubinum és Comiaclum , Faventia, Ducatus Fer-
rara , Imola , Bononia és Gabellum. Mintegy két évtized múlva Desi-
derius lombard király ismét elfoglalta az exarchatust ; azonban Nagy-
Károly I. Hadrian pápának megígérte annak visszaadását, és a qui-
ercy-i ajándékozást megerősítette. S csakugyan ennek alapján a pápa 
774-évben az exarchatusnak egyik , 776-ik évben pedig annak másik 
részét ismét visszakapta. Hadrian pápa 777 ik év óta még néhány 
egyéb birtoknak visszaadatását is sürgette, mellyeket ő , és elődjei nem 
birtak ugyan, de mellyeket a pápáktól a lombardok és mások elfog-
laltak ; és csakugyan ennek fejében Nagy-Károlytól a ,Patrimonium 
Savinense'-t (781-, vagy 782-ik évben), és (783—787-ik években) a 
lombard Tusciának e városait kapta : Suana, Tuscana, Bitervium, Ba-
lenum Regis, Castellum Felicitatis , Urbsvetus , Fucentum , Orta és 
Marcia. A császárnak Romába történt harmadik utazása alkalmával, a 
pápa tóle a Benevent-et illető ígéretet kapta ; azonban Grimoald ber-
ezeg Nagy-Károlynál oda vitte a dolgot , hogy a herczegség lakosai 
azontúl is alattvalói maradtak , és a pápa e földterületnek ura ugyan, 
de nem egyszersmind uralkodója volt. Hadriannak utódja, III. Leo, 
hasztalan sürgette (808-ik évben), a quierey-i ajándékozás alapján, 
Corsica szigetét elnyerni. S igy Nagy-Károly halálakor a pápa birto-
kában (mint látszik, részben frank felsőség alatt) volt , és pedig ex 
antiquo iure : Roma városa , Campania cum Maritima herczegséggel 
együtt , egész Caperanum- és Terracináig; tovább Tuscia Romanorum, 
tudnillik a városok : Portus , Centumcella , Ceres , Bleda , Marturia-
num , Subria , Nepas , Castellum , Gallisum , Ortum , Polimartium, 
Amoria , Tuda , Perusia, a három Nornia nevü szigettel, és Aboricu-
lum. — Pipin és Nagy-Károly ajándékozásából : az exarchatus és Ra-
venna , Pentapolis és Armilia , a fonebb felsorolt városokkal. — To-
vább a quiercy-i ajándékozásnál fogva, mellyet Nagy-Károly megerő-
sített , a Territorium Savinense , a fönebb emiitett városok a lombard 
Tusciában , és bizonyos jog Benevent herczegsegre : a nélkül mégis, 
hogy elnyerhette volna, mi Lunától kezdve Parmán és Mantuán ke-
resztül, egészen a Möns Silicis-ig délre feküdt; nevezetesen ki volt re-
kesztve Corsica sziget, Popolonium és Rosellae városok, Spoleto és Be-
nevent herczegségek , és végre a városok : Capua , Gaeta és Nápoly, 
kerületeikkel együtt. Mindez részint a frankoknak, részint Benevent 
lierczegének , részint a görögöknek birtokában maradt. Lajos császár, 
a jámbor , a romai egyház e birtokaihoz még Németországban Curtem 
regalem kapcsolt. 

és öregbítette; egyszersmind Hadrian pápával benső barátságot 
kötvén. Sigebert szerzetes Gembloursból Liittich mellett ( f 
1112.) tudni akarja, hogy Károly, Paviának bevétele, és Deside-
riusnak fogságba kerítése után ismét Romába ment: hol egy, 153 
püspökből alakult laterani zsinattól azon sajátságos jogot 
nyerte, hogy jövőben ő fogja a romai pápát kinevezni, s min-
den érseket és püspököt investiálni ; egy, tőle nem investiált 
püspököt nem leendett szabad, kiközösités és jószágvesztés bün-
tetése a la t t , fölszentelni. Azonban már Baronius , Petrus de 
Marca, Pagi , Mansi és mások ez állítást a koholmányok közé 
sorolják. Es méltán: bírunk ugyanis Hadriantól két, minden 
kétségen kivül helyezett hiteles levelet, mellyekben később, 
semmint a felhozott zsinati határozat állítólag keletkezett, 
Hadrian pápa a püspökszentelés függetlenségét Nagy-Károly 
ellen védelmezi. Igen valószinü , hogy e zsinatot, VIII. Leo 
pápának hasonló tartalmú decretumával együtt, állítólag 963-
dik évről, az investitura fölötti viszály alkalmával, Romának 
egyik ellensége gondolta ki, és Sigebert azután, ki maga is 
az antipapisticus párthoz tartozott, e koholmányt valódi té-
nyül könyvébe fölvette. Egyébiránt Rliraeus Albertusnak is 
igaza lehet , ki Sígebertnek Chronographiáját adván ki, ugy 
vélekedik , hogy a kérdéses hely interpoláltatott, csak későb-
ben szúratott közbe, s mint illyent egészen elhagyá. 

Mindebből kitetszik, hogy a mai egyházi állam nem sok-
kal kisebb, mint a felhozott ajándékozások. Idéztük pedig ko-
runknak egyik legjelesebb történetíróját: nem, hogy a Patri-
monium s. Petri-nek határait kijelöljük , hanem hogy a rágal-
mazók ellenében az egyházi állam keletkeztének jogi alapját, 
melly napjainkban annyi megtámadásoknak van kitéve, ki-
mutassuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Magy-Pajliürtli, Mindszenthó 4-én. Irjak-e, vagy 

sirjak , magam sem tudom. Nem sirok ; mit is sírnék ? „Cum 
constet de resurrectione mortuorum, vacat dolor mentis , va-
cat et impatientia doloris. Cur enim doleas, sí periisse non 
credis? . . . Profectio est , quam putas mortem. Non est lugen-
dus , qui antecedit, sed plane desiderandus. Id quoque desi-
derium patientia temperandum. Eum enim immoderate feras 
abiisse, quem mox subsequeris? Caeterum impatientia in hu-
iusmodi et spei nostrae male ominatur, et üdem praevarica-
tur , et Christum laedimus, cum evocatos quosque ab illo, 
quasi miserandos , non aequanimiter aeeipimus." (Tertull. L. 
de Patientia, c. 9.) Nem sirok tehát; de irok. Megírom azt, 
hogy f. hó 2-án éji egy óra tájban hivatott el e földről alig 3 
napi sulyosb betegség, és a szentségek ajtatos fölvétele után 
egy buzgó pap és szives emberbarát, Fa jkür th falu érdemes 
lelkipásztora, T o m b o r Mihály. Mit mondjak róla egyebet, 
mint : „mortuus est morte iustorum !" Fiatal volt korára néz-
ve ; mert hisz alig mult el 30 éves : ám eléggé idős volt ő ér-
demeire nézve. S azért : „Placens Deo factus est dilectus, et 
vivens inter peccatores, translatus est. Raptus est , ne malitia 
mutaret intellectum eius, aut ne íictio deciperet animam eius. . . . 
Consummatus in brevi explevit tempóra multa; placita enim 
erat Deo anima illius : propter hoc properavit educere illum 
de medio iniquitatum." Nem rég mult egy éve , hogy faj-
kürthi lelkészhelyettessé kineveztetett : azóta Krisztus szol-
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gája-, és Isten titkainak kiszolgáltatójához illőleg mindenben 
példája, tükre volt kisded nyájának. Mint két évig a nagy-
szombati gymnasium egyik tanárát ismerék őt tanártársai ; 
mint negyedfél évig káplántársamat és testi-lelki barátomat 
Nagy-Ölveden ismerém őt, főleg én ; mint lelkészhelyettesről 
tanúskodik egyházi kerülete s egész nyája: s nyájával együtt, 
a ki csak ismeré, azt mondja, hogy halála óráján bizonyára 
méltó volt e szavakat hallani az Úrtól : „Örülj jó szolgám ! mi-
velhogy a kevésben hiv voltál, menj be a te Uradnak örömébe !" 
Szerette hivatalát; mert halálos ágyán is azt vállá: „Midőn 
fölszenteltetésemkor először mondám a püspökkel : „Hoc est 
enim corpus meum," szivem majd megrepedt örömében." Sze-
rette papi imakönyvét, a breviáriumot, mellyet soha el nem 
mulasztott. Sokszor és minduntalan szeme előtt lebegett az 
örökkévalóság: és midőn el-elbeszélgettünk a túlvilágról, el-
ragadtatva mondá : „De csak hogyan lesz az azon a más vilá-
gon? Nekem legnagyobb kedvem telnék, ha sz. Mihálylyal 
kergethetném az ördögöt, le a pokol tüzébe !" Midőn egyet-
mást, valami gazdászati tárgyra vonatkozót nem tudott, azzal 
nyugtafá magát : „Nem szükséges az az örök életre!" Rend-
kivül gyönyörködött a magas röptű eszmékben : a mindenna-
piak nem szóltak szivéhez. Saját személyét illetőleg kevéssel 
megelégedett : „csak napról-napra legyen , monda , kenyerem 
és ruhám, elég.'' Edes anyját rendkívül szerette : midőn arról 
volt szó , benne az é n második személy lett. Plébános 
korában hetenkint letett föveggel zarándokolt a mária-csa-
ládi Szűz kegyképéhez ; a sz. olvasót elimádkozandó előtte. 
Epen a sz. rózsafüzér ünnepélyén füzék meghidegült kezére a 
sz. olvasót is, mellyet egyik barátja hozott Romából. Ugyan-
csak Romából birt egy feszületkét is, ,cum indulgentiis ple-
nariis pro articulo mortis.' Káplán korában néhányszor oda 
adta azt a haldoklóknak : de mindig azon utasitást adva a há-
ziaknak , hogy vigyázzanak rá ; mert azt még ő is kezében 
akarja tartani haldoklásakor. Midőn már szava és ereje elha-
gyá , csak szemeivel birá ebbeli kivánságát kijelenteni; hol a 
falon függő keresztecskére, hol a körülállókra tekintvén. Egyi-
kök végre meg is érté kivánságát , ajkaihoz vivé a keresztecs-
két : mellyet ő nagy hévvel megcsókolt; majd azután kezébe 
vevé azt , és erősen megfogva tar tá , mig csak lelke el nem 
hagyá testét, vagyis mint ő nevezé, a maga börtönét. Hül t 
tetemeit mostani és régi kerületi paptársai, s egész nyája 
gyászkiséretében f. hó 4-dikén délutáni 3 órakor temeté el ft. 
S u l h a y János ker. hely. alesp. ur. Hantjai fölé sirkövet a 
barátság fog állíttatni. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

üloma , sept. 26-án. Az e napon ő szentsége által meg-
tartott titkos consistoriumban IX. Pius mély szomorúságát fe-
jezve ki a sz. szék ellenségei által a pápai tekintély lerontására 
Bolognában, Ravennában s egyebütt elkövetett merények fö-
lött , fájdalommal emeli ki a jun. 20-dikán tartott consisto-
riumban táplált ama reményének meghiúsultát, mellynél fogva 
a sz. szék jogait megtámadok magukba szállását várta. Hivat-
kozik ő szentsége a jóakarat legkitűnőbb bizonyítványaira, 
mellyek atyai indulata felől tanúskodnak, s a inegkisérlett sze-
lidség minden eszközeit kimentették ; a sept. 6-án megnyitott 
bolognai gyűlés az alattvalói engedelmességet egyenesen fel-
mondván , s nyilvánitván elhatározását, Sardiniához csat-
lakozni. „E sajnos események közben nem szűntek meg egy-
szersmind e párt vezetői, minden mesterségöket a néperköl-

csök megvesztegetésére forditani : mi főleg könyvek és röpira-
tok által történt; mellyek részint Bolognában, részint egyebütt 
jelentek meg, s mellyek segélyével a féktelenség minden ne-
me előmozdittatott, Krisztusnak e földöni helytartója össze-
marczangoltatott, a religio s ajtatossági gyakorlatok kigunyol-
tattak, és Istennek szeplőtelen anyja, a bold, szűz Mária tisz-
teletére mondott imák , valamint hathatós pártfogásának ké-
rése is nevetségesekké tétettek. A színpadon a nyilvános er-
kölcsök tisztességén , az erény- és szemérmességen sérelmek 
követtettek el , és az Istennek szentelt személyek átalános 
megvettetés- és gúnynak dobattak martalékul. S mindezt azok 
teszik, kik azt erősítik maguk felől, hogy ők katholikusok, s 
hogy a romai pápának legfőbb lelki hatalmát és tekintélyét 
tisztelik. Mindenki belátja azonban az efféle nyilatkozatok ha-
misságát ; miután ez emberek mindazokkal egyesültek , kik a 
legborzasztóbb háborút folytatják a romai pápa és kath. egy-
ház ellen ; minden lehetőt megkísértve, hogy isteni religiónk, 
és annak üdvös tanai, ha ugyan valaha megtörténhetnék, min-
den emberek lelkéből kiragadtassék és kiirtassék." 0 szentsége 
egyetlen vigasztalást abban lel illy szomorú körülmények közt, 
hogy a nép legnagyobb része hü maradt a religio-, s ennek 
törvényéhez, hü a sz. szék- 03 pápai uralomhoz : valamint a 
papság sem szűnt meg kötelességét teljesíteni : ő szentsége 
pedig, esküjéhez híven, a sz. szék elidegenithetlen jogait 
megvédendő, ujolag szavát emeli mindazon bitorlások, erő-
szak és lázadási merények ellen , mellyek a pápai állam csor-
bítására czéloznak ; s az e jogsértésben részesülőket a mult 
consistoriumban kimondott egyházi büntetések alá esettekül 
nyilvánítja. 

— ,Mit mondanának valljon Németországban,' kérdi a 
Frankf. P. Z , ,ha egy h i v a t a l o s lapban a következő hirde-
tést olvasnák: „Minden könyvkereskedésben kapható: ,A 
prostitutio története a világ valamennyi népeinél, 241, a pro-
stitution vonatkozó képpel illustrálva." Pedig egy olasz hi-
vatalos lap, a milanói ,Gazetta' illy munkát hirdet!' Ez is a 
,felszabadított' olasz nép boldogitására czélozó vivmány, hogy 
s z a b a d neki illy müvekkel táplálni az ocsmány kéjelgés 
szellemét, minden erkölcsiség megölőjét. 

B e r l i n b ő l irják sept. 27-éről a ,\V. Z.'-nak : „West-
phalen államministernek a brandenburgi" protestáns „székes-
káptalanba leendő bevezettetése a napokban fog megtörténni, 
a káptalani dékán, gróf Arnim-Boytzenburg államminister ál-
tal. A káptalanbai kineveztetés nem a káptalan ajánlatára, ha-
nem egyenesen , és közvetlenül legfelsőbb rendelet folytán 
történt. A káptalan ugyanis az 1854-diki oct. 12-én kelt ren-
deletnél fogva, fel van jogosítva a felső ház valamelly tagjának 
praesentálására, s képviselőjének helye is van a tartományi 
gyűlésen stb. A kanonoksággal mintegy 1500—3000 tallérnyi 
jövedelem van összekötve." 

W i c s b a d e n b ő l irják a ,Preuss. Zeit.'-nak, hogy a 
nassaui herczegségben a katb. egyház szintolly nyomasztó he-
lyezetben van, az állammali viszonyok megzavartatásának kö-
vetkeztében, mint eddig Badenben : több mint 30 plébániában 
csak ideiglenesen behelyezett áldozárok lelkészkednek, 1 frt 
12 krnyi napi dijjal ellátva, ajavadalmak élvezését meggátoló 
állam rendelkezései miatt. A püspök kinevezési, az állam pe-
dig fölségi jogához ragaszkodik : hogy ki szenved e közben 
legtöbbet, világos. Reménylik azonban , hogy a kormány itt 
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is azon elvekhez fogja magát alkalmazni, mellyek a badeni 
concordatumban irányadókul elfogadtattak. 

— Az örökké vallási egyenjogúságot emlegető, s kath. 
országokban sürgetni jól tudó prot. lapoknak érdekes tárgyat 
szolgáltat a ,Mainzer Journal', azon összehasonlítás által, 
mellynél fogva például : Mecklenburg-, Schleswig- Holstein-
és Norvégiában, Lübeckben stb. nem szabad kath. papnak 
nyilvános isteni-tiszteletet, hanem csak házi ajtatosságot tar-
tani ; még pedig ezt sem föltétlenül, hanem csak bizonyos korlá-
tok közt. Poroszországban nem szabad kath. papoknak egyházi 
öltözetben, katholikus halottak temetésekor, prot. temetőbe lép-
ni, s ott a temetési szertartásokat végezni. Hogy ezt tehessék, 
a kapunál le kell egyházi ruháikat vetni, s világit ölteni ma-
gukra. Berlinben kath. papnak tilos a bemenetel a városi ár-
vaházba; hol pedig a berlini katholikusok gyermekei is nevel-
tetnek: az intézetben valamennyien prot. vallásban neveltet-
nek. Poroszországban tiltatik a jezuitáknak népmissiókat tar-
tani ; de a nyilvános istentelenséget, atheismust és érzékiség 
vallását tanitó felekezetek, a ,szabad vallás' stb. terjesztői 
községeket is alakithatnak : prédikátoraik a cultus-ministeri-
umtól mindennemű oktatásra felhatalmazvák. Württemberg-
ben számos , egyházi s jótékonysági czélokra alakult egyletek 
léteznek, kül- és belhoni protestánsok, bibliatársulatok stb. 
részére ; s legnagyobb részben erkölcsi személyekül tekintve, 
birtokszerezhetési joggal is ellátvák : de a kath. jótékony egy-
letek , irgalmas nők, és más szerzetek, a ,manus mortua'-féle 
rendelkezések alatt állnak , s hasonló jogok szerzése végett a 
kormány beleegyezésére szorulnak. Ugyanott fönáll az iskolai 
törvény, mellynél fogva mind a prot., mind a kath. községek-
nek szabad, leányiskoláikban az állam részérőli vizsgán átesstt 
nevelőnőket alkalmazni : de mig a vizsga a prot. nevelőnőkre 
nézve semmi nehézséggel sem j á r , a kath. községekbe beho-
zott iskolanénék évek óta hiában várnak az állami vizsga elé 
bocsáttatásra ; s a községek e részbeni sürgető folyamodvá-
nyaikra válasz sem adatik. Pedig a kath. tanítónők kiképezé-
sére az állam mit sem költ : mig a prot. nők számára Lud-
wigsburgban államintézet áll készen. Szintúgy évek óta sür-
geti egy kath. egyházi- s világiakból álló egylet a kormány 
beleegyezését, hogy a fegyenczházakból elbocsátott egyének 
részére mentő-intézetet állithasson ; de minden e végre tett 
lépések sikeretlenek voltak : mert az intézet vezetése, mint 
Francziaországban, szerzetesekre lenne bizandó ! A protestán-
soknak természetesen régen föl lehetett illy intézetet állítani: 
mert hiszen ők nem bizzák azt kath. papokra. A protestánsok 
egyházügyeinek rendezését minden lap sürgeti egyik s másik 
kath. országban : mig a katholikusok vallási ügyeinek munká-
ba vett rendezését minden áron akadályozni, a concordatuniok 
megkötését Badenben s egyebütt nehezíteni, ugyanazon lapok 
kötelességüknek tartják ; az egyes prot. országokban katholi-
kusok által emelt panaszokra, a schleswig-holsteini, meck-
lenburgi stb. elnyomatás ellen fölszólaló kath. nyilatkozatokra 
pedig mély hallgatással felelnek. Ez az egyenjogúság az ő 
értelmökben. 

— Az augsburgi ,Allg. Zeit.' ismét egy u j szóval gazda-
gította a katholikusok gyanusitása- és népszerűtlenitésére ki-

gondolt kifejezésekkel különben is bőven ellátott szótárát. A 
,középkori, ultramontán , clericalis' nevezetek már elkoptat-
vák, s nem találtatnak eléggé erőteljeseknek : a legújabb czim, 
melly egy, kath. hite s egyháza iránt nem közönyös, és jo-
gait gyáván föl nem áldozó papra legillőbbnek találtatott 
Frankfurtban , az „ultrapapistisch" (,tulpápista') ' Ez is hala-
dás : a közönséges ,pápista' elnevezést fokozni kell ; ez a kor 
igénye. S ha kérdjük, miért lett a frankfurti kath. plébános 
(ki miatt ez uj czim kigondoltatott,) ez elnevezésre méltatva, 
azt találjuk, miszerint elég bátor volt a németországi hatal-
masságokat képviselő gyülekezet székhelyén azt kívánni, hogy 
a várostanács és tanitó ur engedélye nélkül oktathassa hitök-
ben a kath. gyermekeket, a kath. elemi-iskolában ! Ez is az 
egyenjogúsági párvonal kiegészítéséhez szolgál a prot. és kath. 
országokban. Az tehát ultra-pápista3ág, ha egy kath. plébá-
nos, jogához tartozónak itéli, hogy az egyház sarjadékinak a 
hit- és erkölcstant minden világi , akár iskolai, akár más bi-
zottmánytóli függés, vagy tőle nyerendő felhatalmazás nélkül 
hirdethesse ! 

Wewyorki tudósitások szerint , a ,szabadság' és 
,egyenlőség' honában jelenleg Douglas senator a nap hőse, 
mint a ,democrata'-párt jelöltje az elnöki méltóságra. S e de-
mocrata, tehát nép embere, jelszóul tüzé ki beszédeiben, 
hogy: „a rabszolgaság államintézet, melly a rabszolga-statu-
sokban jogosan fönáll, s mellynek eltörlésébe az egyesült ál-
lamok kormányának nem szabad avatkoznia." Tehát az egyen-
lőség honában a népnek egyik, még pedig nagyobb része, jo-
gosan rabszolgája a másiknak. És ez szabadságnak neveztetik 
a democraták által! Tulajdonképen csak a rowdy-k szabadok : 
mivel ők büntetlenül gyilkolhatják meg és rabolhatják ki a 
többieket uton-utfélen, gőzösökön, sőt a fővárosok utczáin is : 
mint legközelebb Baltimoreban, hol némelly lapok levelezőire 
egymás után három lövés történt a főutcza já rdáján , a nél-
kül , hogy a bűnösök kézre kerittettek volna. 

Könyvltfrdeiés. 
Imént hagyta el a sajtót, és szerzőnél kapható : 
, Ü d v ö z l é g y M á r i a , magyarok Nagy-asszonya! 

Ének- és imakönyv a kath. nép használatára. (Tizenöt kép-
pel.) Szerkeszté H u s z á r Károly püspöki titoknok. Az egy-
házi hatóság jóváhagyásával. Székesfehérvárott, 1859.' 16-r. 
VIII és 392 I. Ara, préselt papírba kötve , vászonháttal : 
35 uj kr. 

Tartalmát ez ének- és iraakönyvnek a sz. mise alatt , és 
más ajtatosságok alkalmával énekeltetni szokott sz. énekek 
(szám szerint 212), litaniák (a Szent-Háromság egy Istenről, 
Oltári-szentségről, Jézus sz. nevéről, Krisztus kínszenvedésé-
ről, szűz Máriáról, szűz Mária hét fájdalmáról, sz. Józsefről, 
sz. Annáról, sz. István királyról, sz. Imre herczegről, nepo-
muki sz. Jánosról, sz. Vendelről, sz. Sebestényről, sz. Fló-
riánról , pauli sz. Vinczéről, minden szentekről, a megholt 
hivekért, az év utolsó estéjén,) és különféle imádságok teszik. 

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

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Nézetek temetőink rendezése körül. (Folyt.) 
— E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Magyarországból, Olasz -
és Francziaországból. 

Nézetek temetőink rendezése körül. 
(Folytatás.) 

3. A t e m e t ő k e r í t é s e . A jó rendben tar-
tott temetőnek első kelléke, a kerítés. Ez nem csak 
azért szükséges, mert általa a temető diszessége leg-
inkább eszközöltetik : hanem főleg azért, hogy azt a 
kártételek ellen biztosítsa, megvédje. A kerítés ké-
szíttethetik kő-, vályog-, vagy vert falból ; szegé-
nyebb községekben eleven sövényből. A deszkake-
rítés részint tartatlansága miatt, de főleg, mert az 
ellopatásnak ki van téve, említésbe sem hozható. Az 
ajánlottak közül minden tekintetben első helyet ér-
demel a kőkerítés ; mert habár ez legköltségesebb 
is, de ha diszességét, tartósságát, s egyéb, alább em-
lítendő czélokra is hasznavehetőségét tekintjük, mégis 
legolcsóbbnak mondható. A kőkerítésnek nem szük-
séges magasnak lenni : elegendő a földszínen fölül az 
5 láb magasság. Ha a temetőnek van pénzalapja, 
ezen fal e közpénzből is fölépithető ; de javaslok a 
már emiitett Voit bajor épitész után (melly a pesti 
uj temetőnél is, mint hallomásból tudom, életbe lép-
tettetett,) egy módot, mellynek segedelmével, ugy 
hiszem, a kerilkezés legczélszerübben eszközölhető. 
Állana pedig ez abból, hogy : a kerítés környéke 
családi sirhelyekül osztassék ki (minden egyes sír-
hely szélessége egy öl) ; minden család, a család szá-
mához képest, vállalhat el egy, két, sőt három sir-
helyet is egymás mellett. Ezen elvállalási engedély 
azonban olly föltétel mellett adományozandó, hogy 
az elvállaló köteles legyen az illy sirtér végében le-
vő , a sirok számához képest egy , két, vagy három 
öl kerítést saját költségén fölépíttetni. Elöljáróban 
elégséges, ha ezen kerítés csak a fönebb javalt 5 
láb magasságban építtetik is fel ; később ezek a legdí-
szesebb síremlékekké alakithatók. Hogy azonban e 
czélra később alkalmaztathassanak, szükséges, hogy 
előlegesen mindjárt valamint az alap, ugy a földön 

fölüli 5 láb magas fal is, ennek megfelelően készít-
tessék; vagyis az alap legyen 3—4 láb mély, s leg-
alább 1V» láb széles ; a földön fölüli résznek mind-
két szélén rakassék 1 láb széles, és 1 láb vastag la-
pos oszlop : e két oszlop közt levő 3 lábnyi tér lehet 
% , vagy % láb vastag, azért, mert ez elejébe he-
lyezhető a kereszt, vagy ha később a fal egész sír-
emlékké kiépíttetik, ebbe falazható a feliratot tar-
talmazó márványlap is. Hogy ezen javalt egy, két, 
vagy három sirhoz szolgáló fal, vagy illetőleg em-
lék , milly alakban építtessék egész tökéletességében 
fel, e körül az ízlés számtalan változatokat állithat 
elő *). Ha a gazdátlan térek a temető pénzén kerit-
tetnek be, ezek is olly modorban készítendők, mint 
fönebb javasiám, azért, hogy később ezek is sírem-
lékekké építtethessenek ki; magában értetődvén, 
ho^y az illy, közös költségen épült fal előtti tért ha 
ki családi sírhelyül elvállalni akarná, az részére 
csak a kerítésre tett költségek megtérítése mellett 
engedtessék át. Megemlítem mindjárt ez alkalommal, 
hogy az illy kerítések mellett ásandó családi sirok, a 
faltól 3 lábnyi távolságra kezdessenek ásatni ; s bel-
ső része a sirnak téglával kiburkolandó, azért, ne-
hogy tartós esőzések, vagy rövidebb idő alatt ismé-
telhetett felbontás folytán, a föld meginduljon, s ez 
által a keritésfal sérülést szenvedjen. Ugy hiszem, 
hogy városokban számosan lesznek ollyanok, kik 
illy családi sirt, s az azzal járó keritkezés költségeit 
elvállalják; föl sem lévén tehető, hogy kik lakhe-
lyeik- és mulatóházaikra sokszor a pazar költséget 
sem sajnálják, azt hamvaik örök lakától megvonnák. 
De már csak azon tudat is, hogy az illy hely a csa-
ládnak örök tulajdona marad, már maga elégséges 
ok és ösztön arra, hogy e kis tért mindenki, még 
életében , tőle telhető módon fölékesítse. 

A kőkerítések után, főleg faluhelyeken, szinte 

*) A t. közlő, kinek e közérdekű, s méltán figyelmet 
érdemlő ügy körüli felszólalásaért köszönetet mondunk, épí-
tészeti terv rajzával is ellátta czikkét; mellyet azonban a lap 
szövegébe fölvenni nem lehetvén , külön lapon adni pedig 
hosszadalmas készületet igénylő, s alkalmatlan levén , mint a 
czélra nem épen kerülhetlenül szükségest, mellőzünk. S z e r k. 
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czélszerüek a vályog-, vagy vert falakból készített 
kerítések is ; ajánlható tovább az eleven sövény, fő-
leg ha az galagonya csemetékből ültettetik olly sű-
rűn, hogy az rendes nyírás mellett áthatlan falat 
képezzen. (E végre a község tarthat egy garádnyiró 
ollót.) Az illy eleven sövény, mig megerősödik, árok-
kal védelmezhető : a vályog, vert fal , vagy eleven 
sövények állítása szintolly módon, mint a kőfalke-
ritéseknél emlitém, családi sírhelyek kiosztása által 
eszközöltethetik; a sírhelynek megfelelő keritésrész-
nek emelése, ültetése, fentartása, a sirtulajdonos 
családot illetvén. 

A kerítésen hagyatnak helyek a bejárások- és 
kapuknak is. Ezek felől már fön ebb annyit emliték, 
hogy azokhoz jó kavicsolt tágas útnak kell vezetni; s 
emlitém azt is, hogy a főbejárásnál egy kis fa-ül-
tetvény az egésznek alakját, hatását igen emelendi. 
Ez utóbbi felől alább még bővebben szóiandok : most 
csak a bejárásra szorítkozva, az öszhangzás érdeké-
ből javaslom, hogy a kapu is 4—5 lábnál magasabb 
ne legyen. Jó ízléssel készített kapu, s ajtófelek, 
ezekre rácsos ajtók, a nézőre jó behatást gyakorol-
nak ; s a kapu, vagy a kocsival való bejárás mellett, 
jobbra-balra gyalog ajtók készítendők. Fönebb már 
szinte emlitém, hogy a temetőnek környéke is csen-
des legyen ; azért javasiám annak a helységtől távo-
labb kijelölését: legczélszerübb, ha a környék rétek-, 
erdők-, vagy más gyepes térekből áll. E körülmény 
azért is figyelembe veendő, hogy, ha netalán a te-
mető nagyobbitása szükségeltetnék, legyen a szom-
szédságban olly tér, mellyből csekélyebb kisajátítási 
költséggel azt nagyobbítani lehessen ; e tekintetből 
nem lesz fölösleges azon előre való gondoskodás 
sem, hogy a temető kerítésének azon oldalán, melly 
felől a temető idővel nagyobbittathatik, olly széles-
ség, melly egy tágas kapunak elégséges, eleve sza-
badon hagyatik, azaz : bekerittetik ugyan, de csalá-
di sírhelyül nem osztatik ki : nagyobbitás esetében 
a kihagyott helyen kapu nyittatván, a temető ez 
által ó-, és újra osztatik fel. 

4. A b e l s ő e l r e n d e z é s ; nevezetesen: a) 
H a l o t t a s - h á z a k , és b) f e l ü g y e l ő l a k á s a . 
Már a legrégibb korból hagyomány szerint jutott 
hozzánk annak tudása, hogy az ember néha minden 
külső érzékeitől megfosztva, holtnak tetszik, és még 
sem halt meg : vagyis létezik az emberi életben olly 
perez, melly élet és halál köztinek mondható ; melly-
ből valamint hogy a tökéletes meghalásba, ugy az 
életbe is visszatérhet. Az illy körülmények közé ju-
tott embertársunkat nevezzük tetszhalottnak. Orvo-

sok állításai szerint e kétes állapot eltarthat egész 
hét nap. Az átmenet tehát az életből a halálba, nem 
mindenkor egy perez müve, hanem az csendesen, fo-
kozatosan történhetik ; és hogy mikor állott be töké-
letesen , arra biztos jelek nem igen léteznek. S ta-
lán nem hibázunk, ha azt állítjuk, hogy a tökéletes 
meghalás csalhatatlan jeléül egyéb nem szolgálhat, 
mint a test fölelemzésének, rothadásának beállása. 
És milly számosak azon esetek, midőn e csalhatlan 
állapot be nem váratván, mondhatnám, a halott idő 
előtt temettetik el! Már pedig ki az közülünk, kit 
annak csak elgondolása is, hogy tetszhalottan, az-
az : élve fog eltemettetni, a sirban fölébredni, s kí-
nosan mintegy újra meghalni, borzadással ne tölte-
ne el? Hát ha még azon körülményt is hozzá gon-
doljuk , hogy a tetszhalott olly állapotban is lehet, 
hogy bár külsőleg az életnek legcsekélyebb jelét 
sem adhatja ugyan, de a hallás érzékei még meglé-
vén, hallhatja kedveltjei siránkozását, a temetési 
készületeket, a koporsó fedelének beszegezését, a 
halottas éneket, s a koporsóra hulló földnek tompa 
zörejét, melly őt, ámbár még élőt, az élőktől örökre 
elválasztja: hogy habár rövid, de kinos életét a 
föld alatt leélvén, még kínosabban haljon meg ! 
Többször történt már, tudtunkra is, azon eset, hogy 
a halott később fölvétetvén, az a koporsóban oldalt, 
vagy épen arezra fordultan is találtatott *). Történ-
hetett ugyan, hogy a hulla a kocsira lett föl-, és 
onnani letételekor, vagy a sírba eresztésekorfordult 
el: ámde ez mind csak gondolom utáni okoskodás; 
a valóságot az elfordulva talált hulla már nem mond-
hatván maga meg, már c&ak egy illy eset is meny-
nyi aggodalmat és lelki kint okozhat, és okozott is 
az életben maradt házastárs-, szülő-, vagy gyermek-
nek! S honnan van ezen bajnak forrása? Egyedül 
onnan, mert halottaink eltemetésekor azok igazi holt 
állapotja felől nem vagyunk csalhatlanul meggyő-

*) Minek azonban egyéb okai is szoktak lenni. Átalá-
ban , mi ugyan részünkről legkevésbbé sem akarjuk a halot-
tas-házak felállítását a nélkül is legsürgetőbben kivánó okok 
erejét gyengíteni, s azért minden további megjegyzéstől tar-
tózkodunk : azt azonban nem tehetjük , hogy a fönebb emii-
tett eshetőségekre vonatkozólag egy tudós, és tapasztalt férfi, 
a boldogult prépost F e j é r György soraira (,Religio és Ne-
velés.' 1845. I. félév. 19. sz.) ne figyelmeztessük az e kérdés-
sel foglalkozókat : kiknek egyébiránt a ,Religio és Nevelés' 
mindenkor bő anyagot szolgáltatott. (V. ö. ,Religio és Neve-
lés.' 1843. II. 31. 1. 1844. I. 270., különösen 1845. 1.107. 207. 
242. 1. stb.) Részünkről legalább nem mult ra j tunk, s nem mi 
vagyunk okai, ha halottas-házak mindeddig sem igen létez-
nek országunkban. S z e r k. 
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ződve; eltemetvén azt, még mielőtt a fölelemzés-
nek, fölbomlásnak biztos jelei mutatkoztak volna. 

A régi korban, több pogány népek szokásai 
szerint, a holttestek máglyán égettettek el : azegyp-
tomiak azt bonczkés alá vévén, bebalzsamozták ; a 
melly népeknél a földbe temetkezés divatozott is, a 
hulla koporsó nélkül tétetett a földbe : ez időben te-
hát a tetszhalotti állapotnak, ha előfordult volna is, 
a tüz, bonczkés, vagy a föld sulyja rögtön véget 
vetett. Az ujabb kor, halottait érczből, fából készült 
koporsóba zárva temetvén el, a koporsó ürege által 
levegőről is gondoskodott : hogy ha tetszhalottja 
életre ébredne, kinos életét e bezárt levegő tartal-
mához képest több, vagy kevesebb ideig folytat-
hassa. Ezen kétes aggodalomtól igaz, hogy többen 
az orvosok és természettudósok közül igyekeztek az 
embereket megmenteni: állitván, hogy a tartósabb 
tetszhalotti állapot vagy csak igen ritkán, vagy épen 
nem is fordul elő; sőt ha előfordulna is, és az illy 
szerencsétlen eltemettetnék, fölébredésekor az ijed-
ség folytán gutaütés által rögtön, vagy legfölebb 
levegő hiánya miatt igen kevés idő alatt megfu-
ladna, meghalna. Ámde ezen okoskodások épen a 
miveltebb, tudományosabb osztályt nem nyugtatták 
meg; mert épen ezek részéről látunk költséges ké-
születeket a tetszhalottak fölébresztése, vagy föl-
ébredésök esetében a rögtöni segítség kéznél lé-
tele tekintetéből felállíttatni: s innen veszik alapjo-
kat, kezdetöket a halottas-házak. 

Egy illy, a tudomány javalta kellékekkel el-
látott halottas-ház felállítása, mellyben tudnillik a 
hullák vég-izeire sodronyok alkalmaztatnak, olly 
szerkezettel, hogy a legcsekélyebb mocczanatra a 
sodrony csengetyüt, vagy olly óraszerü gépet hoz 
mozgásba, melly a felügyelőt figyelmessé teheti stb. : 
mondom, egy illy tökéletes szerkezetű ház építése, 
s a czélhoz képesti fölszerelése, sok költségbe kerül ; 
s a tudományok mostani gyors fejlődése folytán ko-
ronkint annyi javítás- és tökéletesítésnek van kité-
ve, hogy annak tüzetes leírása, ha tehetségemben 
állana is, egy illy rögtönözött felszólalás határán tul 
esnék. Ha valamelly vagyonosabb község illyest ál-
líttatni akarna, forduljon e tekintetben az illető szak-
értőkhez, vagy vegyen mintául egy már fönálló illy 
intézetet. Szólok azonban czélomhoz képest az egy-
szerű halottas-házakról, mellyek felállítását nem csak 
azért, hogy kedvelteinket tetszhalott állapotban el 
ne temessük, hanem azért is szükségesnek látom, 
városokban is csak u g y , mint faluhelyeken, mert 
1-ször: nagyobb halandóság , döghalál eseteiben , a 

halottak a lakházakban nem tarthatók, hanem az 
egészségesek közül rögtön eltávolitandók ; ámde 
senki sem akarja azt, hogy a megholt egy pár óra 
múlva már földbe tétessék : mert ha valaha fordult 
elő azon eset, hogy valaki tetszhalottként temette-
tett el, illy eset döghalál alkalmakor leginkább elő-
fordulhat. Illy esetben főleg a kórházakbóli eltaka-
rítást mindnyájan ismerjük. Nincs tehát egyéb al-
kalmas hely az illy halottak ideiglenes eltehetésére, 
mint a halottas-házak. De 2-szor: szükségesek az 
illy házak különösen falukon; hol, mint tudjuk, az 
egész, nem ritkán számos tagból álló család, egy 
szobában lakik. A halott, mint már fönebb mondám, 
nem csak külseje által gyermekeknél félelmet, ije-
dést okozhat, hanem kigőzölgése által a családta-
gokra veszélyes is lehet: de ha ezeket mellőzném is, 
két-három nap a halottal egy szobában lakni,ugyan-
ott étkezni stb., senkinek sem kedves ; nem tehát a 
köznépnek sem. És ennek azon következése van, 
hogy az illető lelkész, a halott rokonai által a hova-
előbbi eltakarítás végett ostrom alá vétetik ; annyi-
ra , hogy ha az eltemetés idejének meghatározása a 
rokonoktól függene, a halottat csak addig hagynák 
temetetlen, mig a sirásás, koporsó, s egyéb nélkü-
lözhetlenek elkészíttetnének. Ugy hiszem, hogy igen 
nagy jótétemény lenne a köznépre (mert a vagyo-
nos osztály, melly halottja részére is tud külön szo-
bát engedni által, a köz halottas-házakra ugy sem 
szoruland), ha lenne egy olly közös épület, hol a 
hulla kiterittetvén, a rendőrileg kiszabott idő, sőt 
némelly esetekben ennél több idő is beváratnék; nem 
lehetvén előbb a halottat eltemetni, mig az a felbom-
lás világos jelét szaga által el nem árulja. 

Az illy halottas-házak legczélszerübben a teme-
tőkben állíttathatnak, nem csak azért, mert a holt 
testek, főleg döghalál esetében, a lakhelyektől eltá-
volitandók: hanem azért is, mert egy jól rendezett 
temető, vigyázó, s őr nélkül különben sem lehetvén, 
a halottas-házzal egy őrnek (ki nem csak a temető-
re, hanem a halottas-házban letett hullákra is fel-
ügyel , és a tetszhalotti állapotból fölébredés eseté-
ben az első segítséget nyújthatja,) lakása egybekap-
csolandó. A halottas-házakat az őr lakásán tul még 
czélszerü lenne városokban, sőt népesebb falukban 
is, egy bonczteremmel megtoldani; mert a hulla fel-
bontása gyakran hatóságilag rendeltetik meg, s nem 
ritkán a már rothadásnak indult hulla is fölvétetik. 
Hogy egy illy felbontási műtét szabad ég alatt, vagy 
lakhelyek közt milly kellemetlenséggel van össze-
kötve, szinte köztudomásu. A halottas-házak tehát a 

• 
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temetőkben állíttathatván legczélszerübben fel, helye-
zetöket illetőleg legalkalmasabb, ha azok a temető-
nek egy félreeső részében, és pedig annak szélén ál-
líttatnak fel, s a temető mellett elvonuló útból azok-
hoz egy külön ut nyittatik. Azért ajánlom pedig 
ezen említett helyezetet, mivel az őrnek egy kis ud-
var és kert , (már csak azért is, hogy kertjében a 
sírok mellé ültetendő csemetéket nevelhesse , udva-
rában pedig kut és kis ház tartásához megkívántató 
egyéb tárgyaknak is helye legyen,) szükséges lévén, 
kívánatos, hogy ezen kert és udvar a temető díszét, 
öszhangzását ne sértse. Maga az épület, főleg ha az 
illő modorban építtetik fel , a temetőnek még disze-
sitésére is szolgáland. A halottas-ház homlokzata 
előtt egy szabad tér hagyandó, azért, hogy ha a 
halottas-házból (mellynek főajtaja szinte e térre 
nyílik,) történik a temetés, a koporsó e térre kitétet-
hessék, és az egyházi szertartás is itt teljesittetvén, 
a temetésre megjelenők e téren elférjenek. 

Az általam ajánlott egyszerű halottas-házak be-
osztásának , részletességeinek leírásába bővebben 
nem ereszkedem ; mert annak nagysága a népesség-
től függ; a külső alak, díszítés, ugy az őrnek szánt 
kényelem pedig a lakosok tehetségétől, vagy az 
építtető bőkezűségétől föltételeztetik : csupán annyit 
jegyzek meg, hogy a halottas-szobának magasnak, 
száraznak, s télen füthetőnek kell lennie : még pe-
dig, a kifejlődő gőzök eltávolithatása végett, leg-
czélszerübb lenne a melegített levegővel való fűtés 
(a levegőnek tetszésünk szerinti változtathatása vé-
gett is): de ha illyen nem létesíthető, legalább belül 
fűlő kályha állíttassák föl. A szobának mérsékelt 
melegsége, nem csak a még életre ébredhetés remé-
nye mellett ide helyezett halott miatt, de azért is 
nélkülözhetlen, mivel a halott melletti virrasztás a 
rokonok által is itt épen ugy teljesíthető, mint azt 
teljesíteni szokás otthon. Szokatlan lesz ugyan eleinte 
a temetőbeni virrasztás : mert köznépünk a temető-
vel sok kísértetes eszmét párosít ; sőt lehet, hogy a 
pajkos ifjúság azt még mulatságból tetézendi is: ám-
de az első bajon segíthetnek a lelkész urak a népnek 
felvilágosítása, és oktatása által ; az utóbbin pedig 
segitend a példás büntetés. 

c) K á p o l n a , v a g y fő k e r e s z t . A kápolna 
a temetőnek nem múlhatatlan kelléke ugyan : de 
hogy az annak nagy díszére szolgál, az tagadhatat-
lan ; sőt annyiból talán szükségesnek is mondható, 
mennyiben a romai kath. hitüeknél szokás, teme-
téskor halottas-miséket a temető kápolnájában szol-
gáltatni ; halottak estéjén pedig ajtatosságot tartani. 

Már pedig esős, vagy más zordonabb időben e czé-
lokra alkalmas helyül csak egy kápolna szolgálhat. 
A kápolna helyezetét illetőleg, az mindig olly fő hely-
re állítandó, hogy az, az egész temető fölött mint-
egy uralkodni látszassék. Ha nem léteznék illy ki-
tűnő hely, a kápolna mindenkor a temető közepére 
helyezendő : nagyságát a népszátn, vagy az építtető 
bőkezűsége határozván meg; az épités modora pedig 
az épitő ízlésétől, és a rá fordítható pénzmennyi-
ségtől függvén. Fő szempont azonban ennél is az, 
hogy a czélnak, a hely komolysága- s méltóságá-
nak megfelelő legyen. Kerülendő azért minden kül-
ső tulczifraság, a falak- és farészeknek virító szi-
nek keli befestése stb.: a czifraság nélkül építkezés, 
az izlésseli építést nem zárván ki. Legajánlhatóbb e 
czélra a byzanti styl. A kápolna körül, különösen 
annak homlokzata előtt, annyi szabad tér hagyandó, 
mennyi a halottas-kíséret befogadására elegendő ; s 
ha a halottas-kocsi a testet egészen a kápolnáig vin-
né , a kocsi ott megfordulhasson, vagy ha a temető 
helyezete engedi, külön kapun kimehessen. — Olly 
helyeken, hol kápolna nem építtethetik, vallásos 
szokásnál fogva, különösen a romai katholikusoknál, 
a főhelyre üdvösségünk jelvénye, a kereszt szokott 
felállíttatni. Más vallásfelekezeteknél ez ugyan mel-
lőztetik : de ugy vélem, hogy miután minden keresz-
tény hitfelekezetnek fő jelvénye a kereszt, felállít-
tathatnék az a helvét és ágostai vallást követők te-
metőiben is *): annál is inkább, mert Krisztus urunk, 
kit mindnyájan Üdvözítőnknek hiszünk, a kereszt-
fán halván meg, épen a temető szolgál e jelvénynek 
legillőbb helyéül. De ha az utóbb emiitett hitfeleke-
zethez tartozó honfitársaim, a külső jelvények általi 
megkülönböztetéshez ezentúl is ragaszkodni akar-
nak , miután e felszólalásom által nem csak a romai 
katholikus, hanem hazánk minden hitfelekezetü la-
kosainak temető helyeit óhajtanám rendeztetni: aján-
lom legalább más, e helyhez illő jelvénynek felállí-
tását, azért, hogy legyen e temető helyeken is egy 
olly főpont, melly a belépő figyelmét előre is le-
kösse , megragadja. 

d) B e l s ő u t a k . A temetőkben szükségesek a 
belső utak is, azért, hogy a kápolna-, vagy főke-
reszthez, ugy az egyes sírokhoz a temetést követő 
kiséret eljuthasson. A hulla gyakran halottas-kocsin 
vitetvén a temetőbe, nagy kényelemre szolgál, fő-
leg midőn a kápolna, vagy főkereszt (hol a test, né-
melly vallásos szertartás végett, le szokott tétetni,) a 

*) Ez egészen tőlök függvén, az észrevétel csupán a t. 
czikkiró nézetének nyilvánításául tekintendő. S ze r k. 
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temető szélétől távol esik, ha a kocsi ezen helyig 
bemehet. A főútnak tehát, melly ez emiitett helyek-
hez vezet, a czélhoz képest olly szélesnek kell len-
nie , hogy azon a halottas-kocsi és kiséret elférjen, 
azaz: legalább 15 láb szélesnek. Czélszerü, ha ezen 
főút alul falhulladék-, vagy más kemény anyaggal, 
fölül pedig kavicscsal meghordatik. E főút, főleg ha 
a kápolna a temető közepén fekszik, az egész teme-
tőn végighuzódhatik : annál is inkább, mert, mint 
már emlitém, igen czélirányos, ha a temető hátulsó 
végén szinte egy kapu nyit tat ik, azért, hogy a ha-
lottas-kocsi, a nélkül, hogy a kápolna körül meg-
fordulni kénytelen legyen, s ez által a számos kisé-
retnek alkalmatlankodjék, azon kimehessen. A főút-
ról jobbra és balra keresztutak ágazhatnak ki; mely-
lyek az egész temetőt udvarokra, táblákra osztand-
ják fel. E mellékutaknakis olly széleseknek kell len-
niek, hogy azokon a testet gyalog vivők elférjenek, 
tehát legkevesebb 9 lábnyinak. Fönebbi javaslatom 
szerint, ha a temető kerítésének melléke családi sir-
helyekül osztatik ki , ez esetben e családi sírokon 
belül szinte egy útnak kell végighúzódnia : hogy a 
családi sirokhoz is kényelmesen hozzá lehessen jutni. 
Ezen ut is 9 láb széles lehet: s a melly tért e miatt 
a temető vesztene, bőven ki lesz az által pótolva, 
hogy a temető körül fal húzatván, védárokra szük-
ség nem leend; régi temetőknél pedig a behúzandó 
árok e veszteséget bőven pótolandja. A mellékutak 
(ha a temetőre olly nagy gond fordíttatnék, hogy az 
utak a fűtől tisztán tartatnának), szinte ki lennének 
homokolandók : ámde miután illy gond fölöttébb 
ritka esetben remélhető, legczélszerübb a mellék-
utakat begyepesedni engedni, s az őr-, vagy felvi-
gyázónak kötelességül tenni az arra ügyelést, hogy 
az egyszer kijelölt u t , sirok ásásakor ne csorbittas-
sék, vagy épen el ne foglaltassék. Uj temetőknél az 
egyenes irányú u tak , mint fönebb is mondám, leg-
czélszerübbek ; mert az ezek által kerített rendes 
táblák, udvarok, sirhelyekül legalkalmasabbak: mi-
dőn azonban egy régi temető átalakítása eszközöl-
tetik , a már létező családi sirok, költséges emlékek 
stb., az egyenesen vezetendő utaknak akadályul 
szolgálván, a görbe irányú utak nem mellőzhe-
tők. Ezek mikénti vezetésénél tájékozó utasitást 
sem lehetvén adni, ennek kivitele a rendező ügyes-
sége- , izlése-, és helybeli körülményektől függ. 
(Vége köv.) 

EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O os. kir. Apostoli Fölsége f. évi ootober 3-án kelt legfelsőbb 

elhatározásánál fogva, K e l l e r Mihály tábori főpapot Magyaror-
szágban , az egri fő székes-káptalan tiszteletbeli kanonokává méltózta-
tott legkegyelmesebben kinevezni. (\V. Z.) 

Pest. ( F e l h í v á s a p e s t i k a t h . l e g é n y - e g y -
l e t ü g y é b e n . ) Negyedik éve telik, hogy hazánk fővárosá-
ban bibornok-hg-primás és esztergomi érsek ő eminentiája 
által a mesterséget üző középosztály vallás-erkölcsi s tudo-
mányos kiképezésére k a t h . l e g é n y - e g y l e t alapíttatott, 
és 1856-ik évi sept. 8-án itt Pesten ünnepélyesen megnyitta-
tott. Eddig körül-belül 1400 mesterlegény, legtöbbnyire Pest-
Budáról, s Magyar- és Erdélyország különféle városaiból, de 
sokan egyéb austriai tartományokból és külföldről is csatlakoz-
tak az egylethez, és hosszabb, vagy rövidebb ideig élvezték az 
egylet jótékonyságát ; buzgón részt vévén a vallás-erkölcsi s 
tudományos előadásokban. Ez által az egyház és haza jó, s 
hasznos fiai- s tagjaivá törekedtek magukat kiképezni. Sze-
rénytelenség volna tőlem, ha az egyletben eddig felmu-
tatott sikerről bővebben szólanék. Az egylet fővédnöke, 
hazánk biboros főpapja , meggyőződven a tett előhaladásról, 
ismételve tisztelte meg az egyletet, és boldogította az egyleti 
tagokat magas látogatásával. O cs. Fönsége, Magyarország 
főkormányzója, A l b r e c h t főherczeg, elismerő magas részvétét 
méltóztatott az egylet irányában kilejezni. Hazánk méltóságos 
püspökei, s más t. cz. egyházi és világi urak pártfogásukra 
méltatták eddigelé az egyletet: mellynek következtében le-
hetségessé lőn, az elmúlt három év alatt a tetemes költségeket 
fedezni. Legmélyebb hálaköszönetet mondok ezennel is az 
eddig befolyt bárminemű adakozásokért. Azonban az egylet 
föntartására, és fönállásának biztosítására állandó jótevőket 
vagyok kénytelen, a jó ügy érdekében , minden tisztelettel 
fölkérni. Illy á l l a n d ó j ó t e v ő k nélkül az egylet fön nem 
állhat. Állandó jótevőnek pedig fog tekintetni mindaz, ki az 
egylet czéljaira évenkint k é t uj frtot biztositani szíveskedik. 
Tisztelettel felhivok s felkérek tehát ezennel minden, a mes-
terlegények vallás-erkölcsi s tudományos kiképezését szivén 
viselő hazafit és honleányt, hogy szíveskedjék ez évi járulékkal 
az egylet állandó jótevőinek sorába lépni, azon jutalmazó öntu-
dattal, hogy egy nagy horderejű egylet fönmaradásához tevé-
kenyen hozzájárul. A kegyes adományokat, tisztelettel alulirt-
boz (Pesten, kegyes-rendiek épülete, 35. sz.) kérem utasítani. 
, I s t e n á l d j a a t i s z t e s i p a r t ' . Pesten, oct. 1. 1859. 

A védelőljáróság nevében, S z a b ó k y Adolf m. k., 
kath. legényegyleti elnök. 

T Ó t - M e g y c r . Az a jobbkor, midőn nagyjaink palo-
táiból a vallásosság fénysugarai özönlöttek szét, midőn azok 
vetélkedő buzgósága- s bőkezűségéből iskolák, zárdák, plébániák 
keletkeztek, és emelkedtek házai az Urnák , mellyek fénye, 
nagyszerűsége, s művészi szerkezete századok után is bámu-
latra ragadja a szemlélőt, —az a jobbkor nincs többé; jelesei, 
kik a hazaszeretetet az Isten szeretetével, a harczias vitézsé-
get a keresztény jótékonyság szelid müveinek gyakorlásával 
egyesitvén , nagygyá és dicsővé tették a hazát és nemzetet, 
virágzóvá az egyházat, vele együtt eltűntek. Boldog idők, 
dicső ősök ! be sokszor visszakiván titeket a keresztény kebel ! 
Vissza az a sok elhagyatott szegény templom, rongyos lel-
készlak , és düledező iskola ; mellyeknek szomorú külseje olly 
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érthetőleg panaszolja az unokák hitlenségét és mostoha ke-
zét ! Ma , ama fénylakokban hideg közönyösség tanyáz ; s 
esak keveset látunk nagyjaink közül a vallásosság és közer-
kölcsiség emelése, az egyház java és fénye körül buzgólkodni. 
De e kevesek közt első sorban a dicső K á r o l y i a k grófi 
nemzetségének tagjait látjuk ; kik apáik nagy szellemét s 
vallásos buzgalmát örökölve , daczára a jelen idők nyomasztó 
anyagi körülményeinek , ujabb ós ujabb áldozataikból fűzik 
tovább az egyház iránti halhatatlan érdemeik koszorúját. — 
Alig néhány éve, hogy ő excellentiája K á r o l y i L a j o s 
g ró f , a farkasdi templom és iskola jó karba helyezésére 2000 
p.frtot, a tótmegyeri templomnak csupán ékesitésére 9000 
p.frtot, tavai volt jobbágyainak, az andódi híveknek szentegy-
házuk fölépítésére 1000 p.frtot adományozott : s íme ez idén 
nem csak egy Tót-Megyeren építendő uj iskolaházra 6000 
p.frtot megajánlani, hanem egyszersmind ugyanitt a lelkész-
lakot közel 7000 p.frtnyi költséggel nagyíttatni, s olly nagy-
szerűen átalakíttatni és fölszereltetni kegyeskedett, hogy azt 
mind kül és bel csinra, mind kényelemre nézve hazánkban 
páratlannak nevezhetjük. O eminentiája, az ország herczeg-
primása, ki September hó folytán Hont, Bars és Nyitra me-
gyékben végzett apostoli kőrútjába Tót-Megyert is befoglal-
v á n , e hó 18-kán ide érkezve, a grófi kastélyban megszállni 
méltóztatott, miután a vérontásnélküli szent áldozatot ő excell., 
a kegyúr, és fia a cs. kir. követ, gr. Károlyi István, gr. Wald-
stein tábornok, és gr. Apponyi Rudolf ő méltóságaik-, és nagy 
számú ajtatos híveknek jelenlétében a Mindenhatónak teljes 
egyházi segédlet mellett bemutatta, s a bérmálás szentsége 
által a hit bajnokivá 1000-nél többet fölavatott volna : a ma-
gasan lobogó grófi zászlókkal ékesitett gyönyörű uj paplakot 
is beszentelni kegyeskedett. Ő excellentiája, magas vendégé-
nek tiszteletére a grófi kastély ujdon épült nagyszerű éttere-
mében fényes lakomát rendezett; melly közben poharat 
emelvén, jeles beszédben tolmácsolá örömét, hogy a buzgó 
főpásztort ősei kastélyában fogadhatni, s az általa, mint kegy-
úr által a tótmegyeri plébánia körében tett javításokat bemu-
tathatnia alkalma vagyon; mellyre midőn ő eminentiája, 
válaszolólag, atyai szavakkal köszönné meg mind ő excellentiá-
jának , mind a jobbján ülő gr. Károlyi István ő méltóságának 
ama kegyeletet, mellyel az egyházat és vallást ápolni nem 
szűnnek, s kegyúri kötelezettségeiknek nem csak lelkismere-
tesen eleget tenni, hanem a védnökségök alatti egyházakat és 
lelkészeket ritka nagylelkűségüknél fogva kegyeikkel halmozni 
szíveskednek: könyeket látánk csillogni a vendégek szemeiben, 
könyeket,mellyek mindenkit meggyőzhettek, hogy az a harsány 
,éljen', melly a főpásztor szavaira ajkaikról elhangzott, nem csak 
a pillanatnyi lelkesedés kitörése, hanem elérzékenyült szivök 
őszinte óhaja s imája volt , a nemes grófok hosszú életéért. 
Ő eminentiája ebéd után bucsut vévén, Bajcs felé székváro-
sába visszautazott. — Boldog Tót-Megyer ! imádkozzál kegyes 
grófodért, hogy még sokáig bírhasd őt ; de egyszersmind ve-
lünk együtt kérjed a Mindenhatót : támaszszon tiedhez ha-
sonló sok kegyurat, annyi oldalról szomorított anyaszentegy-
házának vigasztalására ! A n d ó d i . 

Roma. A sept. 26-dikán megtartott titkos consistori-
umban, ő szentsége, IX. Pius pápa által , a bíbornoki testület-
hez intézett, s mult számunkban kivonatilag máris közlött al-
locutio eredeti nyelven ekkép hangzik : 

Venerabiles Fratres! 
Maximo animi Nostri dolore in Allocutione ad Vos die 

vicesimo proximi mensis iunii habita, Venerabiles Fratres, la-
mentati sumus ea omnia, quae ab huius Apostolicae Sedis 
hostibus tum Bononiae, tum Ravennae, tum alibi contra civilem 
legitimumque Nostrum , et eiusdem Sedis principatum patrata 
sunt. Insuper eadem Allocutione illos omnes in ecclesiasticas 
censuras etpoenas a sacris Canonibus inflictas incidisse decla-
ravimus, et omnes eorum actus nullos et irritos esse decre-
vimus. 

Ea porro spe sustentabamur, fore, ut rebelles isti filii No-
stris hisce vocibus excitati ac permoti ad officium redire vel-
lent, cum omnes praesertim noscant, quanta mansuetudine ac 
lenitate, vel ab ipso Supremi Nostri Pontificatus initio semper 
usi simus, et quanta alacritate studioque inter gravissimas 
temporum difficultates nunquam intermiserimus, curas omnes 
cogitationesque ad temporariam quoque Nostrorum populorum 
utilitatem, tranquillitatemque promovendam convertere. Sed 
Nostra haec spes prorsus evanuit. Etenim ipsi externis potis-
simum consiliis, instigationibus , et omnibus cuiusque generis 
auxiliis fret i , atque iccirco audentiores facti, nihil inausum, 
nihilque intentatum reliquerunt, ut omnes Aemiliae provin-
cias Pontificiae Nostrae ditioni subiectas perturbarent, easque 
a civili Nostro, et huius Sanctae Sedis principatu distraherent. 
Hinc in iisdem provinciis, rebellionis ac defectionis erecto ve-
xillo, et Pontificio sublato Gubernio, primum Subalpini Regni 
Dictatores constituti fuerunt , qui postea Commissarii extraor-
dinarii dicti, ac deinde Gubernatores generates appellati, 
quique Supremi Nostri Principatus iura sibi temere arrogan-
tes a publicis obeundis muneribus illos amoverunt, quos ob 
spectatam erga legitimum Principem fidem cum pravis eorum 
consiliis minime consentire suspicabantur. Non dubitarunt 
autem huiusmodi homines in ecclesiasticam quoque invadere 
potestatem , cum novas de Nosocomiis , Orphanotrophiis, aliis-
que Piis Legatis , Locis et Institutis leges ediderint. Neque 
timuerunt aliquos ecclesiasticos viros vexare, eosque vel ex-
pellere, vel etiam in carcerem coniicere. Apertissimo vero in 
hanc Apostolicam Sedem odio perciti, minime reformidarunt 
die sexta huius mensis conventum Bononiae agere ab ipsis 
nationalem Aemiliae populorum appellatum, atque in illo pro-
mulgare decretum falsis criminationibus et praetextis refer-
t um, quo populorum unanimitatem mendaciter asserentes, 
contra Romanae Ecclesiae iura declararunt, se nolle amplius 
Pontificio civili Gubernio subesse. Atque insequenti die de-
clararunt item, veluti in more nunc es t , se velle Sardiniae 
Regis ditioni et imperio adhaerere. 

Hos inter lamentabiles ausus non desinunt huius facti-
onis moderatores, omnem eorum artem in corrumpendis popu-
lorum moribus impendere, per libros praesertim atque ephe-
merides tum Bononiae, tum alibi éditas, quibus fovetur quid-
libet audendi licentia et Christi liic in terris Vicarius iniuriis 
laceratur, ac religionis pietatisque exercitationes ludibrio ha-
bentur , precesque ad Immaculatam Sanctissimamque Dei Ge-
nitricem Virginem Mariam colendam, eiusque potentissimum 
patrocinium implorandum adhibitae irridentur. In scenicis 
vero spectaculis publica morum honestas, pudor virtusque of-
fenditur , et personae Deo sacrae communi omnium contem-
ptioni et irrisioni exponuntur. 
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Haec autem ab illis aguntur, qui se catholicos esse, et 
supremani Romani Pontificis spirituálém potestatem auctori-
tatemque colere, ac venerari affirmant. Omnes profecto vident, 
quam fallax sit liuiusmodi declaratio: ipsi namque talia agentes 
cum illis omnibus conspirant, qui teterrimum adversus Ro-
manum Pontificem et catholicam Ecclesiam bellum gerunt, 
quique omnia conantur, u t , si fieri unquam posset, divina 
nostra religio, eiusque salutaris doctrina ex omnium animis 
evellatur et extirpetur. 

Quamobrem Vos praesertim , Venerabiles Fratres , qui 
Nostrorum laborum et molestiarum estis participes , vel facile 
intelligitis, quo una cum Vobis bonisque omnibus luctu et indi-
gnatione afficiamur. 

In tanta autem acerbitate hoc solatio utimur, quod Aemi-
liae provincarum populi ex parte longe maxima dolentes liuius-
modi molitiones , atque ab illis summopere abhorrent.es suam 
erga legitimum Principem fidem servent, ac civili Nostrae, et 
huius Sanctae Sedis dominationi constanter adhaereant; et 
quod universus earumdem provinciarum Clerus summis certe 
laudibus dignus nihil antiquius habuit, quam in hoc rerum 
motu et perturbatione sui officii partes sedulo explere, ac 
luculenter ostendere, qua singulari lide et observantia Nos et 
hanc Apostolicam Sedem prosequatur, asper.-ima quaeque con-
temnens ac despiciens pericula. 

Iam vero cum Nos gravissimi officii Nostri ratione, so-
lemnique iuramento adstricti debeamus sanctissimae Nostrae 
Religionis causam impavide propugnare , et iurapossessiones-
que Romanae Ecclesiae ab omni violatione fortiter tueri, civi-
lemque Nostrum, et huius Apostolicae Sedis principatum 
constanter defendere, illumque Nostris Successoribus , veluti 
Beati Petri patrimonium, integrum transmittere, haud pos-
sumus, quin iterum Apostolicam Nostram attollamus vocem, 
ut universus praesertim catholicus orbis atque in primis omnes 
Venerabiles Fratres Sacrorum Antistites, a quibus inter maxi-
mas angustias tot eximia et illustria immobilis eorum erga Nos 
et hanc sanctam Sedem, ac Beati Petri patrimonium fidei, 
amoris studiique testimonia cum summa animi Nostri consola-
tione accepimus, cognoscant, quam vehementer a Nobis 
improbentur, quae eiusmodi homines in Aemiliae provinciis 
Pontificiae Nostrae ditionis patrare ausi sunt. Itaque in hoc 
amplissimo vestro consessu tum commemoratos, tum alios 
omnes quoscumque rebellium actus contra ecclesiasticam 
potestatem et immunitatem, et contra supremam Nostram 
liuiusque Sanctae Sedis civilem dominationem, principatum, 
potestatem iurisdictionemque, quovis nomine actus ipsi appel-
lentur, omnino reprobamus, illosque plane irritos et nullos esse 
decernimus. 

Nemo autem ignorât, eos omnes, qui in praedictis pro-
vinciis suam operam , consilium, assensum memoratis actibus 
praestiterunt, vel alia quavis ratione illis faverunt, incidisse 
in ecclesiasticas censuras et poenas, quas in praedicta Nostra 
Allocutione commemoravimus. 

Ceterum Venerabiles Fra t res , adeamus cum fiducia ad 
thronum gratiae, ut divini auxilii ope solatium et fortitudinem 
in rebus tam adversis assequamur ; nec desistamus, divitem 
in misericordia Deum assiduis fervidisque precibus humiliter 
enixeque orare et obsecrare, ut omnipotenti sua virtute omnes 
aberrantes, quorum forsitan aliqui misere decepti nesciunt, quid 

faciunt, ad meliora consilia , atque ad iustitiae, religionis sa-
lutisque semitas reducat. 

— A ,L' Univers' romai, oct. l - jén kelt tudósitás nyo-
mán irja : ,,Én (tudnillik a romai levelező) több izben tagad-
tam a hely színéről érkezett jelentések után , a Roselli kato-
nái által a verucchioi kolostor apáczáin állítólag elkövetett 
erőszakoskodást. Mégis némelly, jobb szándékú, mint sem 
kellőleg értesült levelezők, nem szűntek ez eseményre vonat-
kozó adatokat közölni. Ők nem vették észre, hogy a lázadók 
gonoszsága szándékosan terjeszté el az a felőli hirt ; miszerint 
az fegyverül szolgáljon nekik , más ollyatén tények tagadha-
tására , mellyek Romagnában napi-renden vannak. Ma az ön-
magát hivatalosnak nevező bolognai ,Monitore' egy nyilatko-
zatot közöl Donna Rinaldini Fortunata, verucchioi apátnőtől; 
mellyben az tagadja a zárdábai betörést, és az ennek követ-
keztében elkövetett kicsapongásokat." — Részünkről mindig 
örvendünk az olly czáfolatoknak, mellyek valamelly gaztett 
és istentelenség meg nem történtét igyekeznek bebizonyitni. 
Ennél fogva a verucchioi botránynak (mellyet a ,Wiener 
Zeit.'-ba is átment lyoni, s baseli tudósitások után vázoltunk), 
nem valósulta csak örömmel tölt el, és reményt nyú j t , hogy 
a kath. papság elleni bántalmak, jezuita- s egyéb kolostorok 
kirablása, templomok megszentségtelenitése , a religio kigu-
nyolására czélozó színpadi mutatványok , fajtalanságra felhivó 
képek, gyilkosságok (talán még a parmai ezredes gr. Anvitinak 
kegyetlen meggyilkoltatása felőli hirek is), mind valótlan- és 
alaptalanokul fognak nem csak n y i l v á n í t t a t n i (mit tenni a 
hazugságot megszokott bizonyos organoknak igen könnyű), 
hanem bebizonyíttatni is fognak. Mert egy, a forradalmi kor-
mány szolgálatában álló bolognai lapnak elég későre hagyott 
tagadó nyilatkozata, még nem épen meggyőző arra nézve, ki 
e gyalázatos ügyben még a sértett félt is hallgatásra kény-
szerítő körülmény szomorú következését, a növendékek (több-
nyire bolognai) szülőinek érdekével is szorosan összekötöttet, 
s hozzá a honfiait rossz hirbe nem örömest hozó politikai pár-
tok kényszerítő befolyását is tekintetbe veszi. Azonban bár 
legyen ugy , mint a ,L' Univers' levelezője irja (ámbátorazon 
föltevést, miszerint amaz aljasság elkövetése felőli h i r t , ma-
guk a forradalom emberei terjesztették volna, fölöttébb külö-
nösnek találjuk) ; mi őszinte részvéttel óhajtjuk a visszahuzás 
indokoltságát világosságba helyezettnek : azért sietünk az er-
re adatul szolgáló tudósítást is közölni. 

F r a n c z i a o r s z á g b ó l mindinkább sűrűbben érkeznek 
ama fájdalom- és keserűség-érzetet kifejező szózatok, mellyek-
ben a franczia püspöki kar több buzgó tagjai, a kereszténység 
fe je , a romai pápa ellen elkövetett, s a francziák császárja 
által legalább is elnézett jogsértéseket, méltatlanságokat, és 
hitbeli szakadásra vezető bitorlásokat a kormányuk alá bizott 
nyájnak bepanaszolják. Az igazságérzet és apostoli buzgóság, 
az egyházi tekintély és jogok védelmére bátran kikelni tudó 
főpásztori erély, e nyilatkozatok némellyikének rendkívüli 
kifejezést és hatást kölcsönöznek ; mellyet többi közt a poitiersi 
püspöknek megyéje papsága- s hiveihez sept. 28-án intézett 
körlevelének következő soraiból is kivehetni. „Uraim s benső, 
leg szeretett munkatársaim ! Az események folyama felől 
Olaszországban, mit sem mondhatok önöknek. Mindannak 
láttára, mi ott történik, ezer gondolat, ezer eszme tolja magát 
föl minden jobb érzesünek. Részemről nem fogok azon hall-
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gatag tartózkodással felhagyni, mellybe folytonosan zárkóz-
tam. Francziaország harczias bátorsága- s hadi dicsőségére 
csak ugy büszke levén, mint bárki más, a nyilvános hatalom 
irányában igazságos és hálás elismeréssel adózva mindenért, 
mit az jót és hasznosat cselekedett: megelégszünk azzal,hogy 
magunkban sirjunk, és imádkozzunk ; látván ama sanyargatá-
sokat, mellyek a mi közös anyánkra, a romai szentegyházra sú-
lyosodnak , s ama kimondhatatlan fájdalmat, melly a pápák 
legnagylelkübbjének , s a leggyengédebb atyának szivét el-
tölti. Igenis, mi keseregni fogunk, és imádkozni. Könyeink 
nem fognak vád okaivá lehetni ; mert hiszen Istennek hála ! 
messze tul vagyunk amaz időkön, mikor az olly polgárok, 
kiket a közügyek elleni összeesküvés miatt elitélni nem lehe-
tett, könyeik miatt vád alá helyeztettek ; az általuk érzett fájda-
lom bünül tudatván be nekik. ,Quia occupandae reipublicae 
argui non poterant, ob lacrymas accusabantur' (Tacit. Annal. 
L. VI. 10.). Mi pedig imáinkat illeti, azok közbenjáró esedezé-
sül fognak szolgálni még azokért is, kik jelenleg az egyházat 
keserűséggel itatják. Mi könyörögni fogunk az Urnák , hogy 
nyissa meg szemeiket az uralkodók legjobbikát fejedelmül 
nyert alattvalóknak , s lágyítsa meg az apostoli birtok szent-
ségtörőbitorlóinakszivét." Felliivja ennél fogva a püspök övéit, 
hogy a pápáért ez év elején megkezdett imádságokat ezután 
is folytassák. „Midőn Péter aggodalomban van , az egyház kö-
nyörgésének érette , szünetnélkülinek kell lennie ,Oratio 
autem ííebat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo.' 
(Apóst. C3el. 12, 5.) Sirni fogunk és imádkozni De 
valljon elegendő-e ez ?" kérdi a főpásztor. „Elegendő-e ez, 
főleg részünkről, a ti püspökeitektől ? kik püspökké-szentel-
tetésünk szertartásakor hűségi esküt tevénk le a romai szent-
egyház, és a romai pápa iránt; s kik esküvel fogadtuk nem 
csak azt, miszerint soha sem fogunk olly ármányokban részt 
venni, mellyek czélja az , hogy jogaik-, kiváltságaik-, birto-
kaik- és tekintélyöktől megfosztassanak : hanem hogy egy-
szersmind minden hatalmunkban álló eszközökkel ellent fo-
gunk az ellenséges áskálódásoknak állni (Pontifie. Roman, de 
consecratione electi in episcopum. Forma iuramenti.) Valljon 
eleget fognánk-e kötelességünknek tenni, ha ellenmondás 
nélkül hagynók körülöttünk a balvélemények hazug irányát 
megerősödni; ha semmi tagadást sem szegeznénk ellen ama 
temérdek sérelmes, hazug, és rágalomteljes vádaknak, ama tév-
tani, szakadár, eretnek állításoknak, ama szintolly alávaló, 
mint istentelen kihívásoknak ; mellyeket némelly kalandor és 
eltévedt egyének hitszegése még szánandólag meg is erősit? 
Nem uraim ! lehetetlen volna a sophismák és káromlások ezen 
gátot szakitott árjának láttára hallgatnunk , ha mindjárt ak-
kor nem teljesítettük volna már ebbeli kötelességünket, mi-
dőn e bünteljes ármány szövelésének kezdetét észrevettük ; s 
lia nem válaszoltunk volna előre mindazon kikelésekre, 
mellyeknek a szent-szék világi hatalma három év óta ki 
vagyon téve. (L. instruction synodale sur Rome , con-
sidéré comme siège de la Papauté. 1856.') Mi elég béke-
tűréssel , mondhatnók, szomorú bátorsággal birtunk, hogy 
csaknem valamennyit elolvastuk azon guny- és röpiratok , azon 
emelt vádak közül, mellyek ez utóbbi hónapokban a pápai 

kormány ellen intéztettek" : mégis jó lélekkel teszi a püspök 
azon bizonyságot, hogy jelenleg is rendületlenül meg van róla 
győződve, mikép a pápai állam kormánya nem rosszabb, mint 
bármellyik Európában ; sem a nép jólléte nem alantibb az egy-
házi államokban, mint az, mellyel a világ legjobban kormányzott 
országai dicsekesznek. Az igazság szavát ez ügyben merő ráfo-
gások- és hamis vádakkal akarják elnyomni : de a vétkes szán-
dék nem fog sikerülni: ,,Az istentelenség, mint a hegyi patak 
vize fog elfolyni : mig az Ur igazsága megmarad örökké. 
Maga a Mindenható az, ki ez igéket mondta: ,Es én mondom ne-
ked , te Péter vagy , és e kőszálon fogom egyházamat fölépí-
teni, s a pokol kapui nem fognak rajta erőt venni.' (Mát. 16, 
12.) ,Ipsi peribunt, tu autem permanes : et omnes sicut vesti-
mentum veterascent, et sicut opertorium mutabis eos, et 
mutabuntur" (Zsolt. 101.) Miért is káptalanának meghall-
gatása után, rendeli a főpásztor, hogy oct. 2-án, mint a sz. 
olvasó ünnepén, a megyének minden templomában ünnepélyes 
körmenet tartassék ; s e naptól fogva Advent első vasárnap-
jáig, az Oltári-szentséggel adott áldás után, a Miserere zsoltár, 
a szokott többi könyörgéssel együtt mondassék el ; sz.-misében 
,pro Papa' naponkint collecta vétessék ; a szerzetesek , férfiak 
és nők, ugy a seminariumi növendékpapok , és minden buz-
góbb hivek fölszólittatván, hogy naponkinti áldozásaikat ő 
szentsége-, a romai pápának és egyházának szándékára ajánl-
ják föl. Végül a körlevélnek valamennyi templomok-, kápol-
nák- és közintézetekben, collegiumok- és kórházakban stb. 
leendő fölolvastatását parancsolja. 

— A nantesi ,Phare de la Loire' iszonyú példáját adja a 
korán megérett ördögi gonoszságnak azon korban is, mellyet 
a dessaui stb. ,Philanthropinum'-ok növendékei mindenkép a 
tökéletes ártatlanság arany korául szeretnek nézni, s nézetni. 
E tudósítás szerint Tardivelle Honorât, hét éves és 4 hónapos 
fiu, Cugan közelében, alig hat éves nővérét egy lakatlan, kü-
lönféle eszközök lerakására szánt házba vitte : a betört abla-
kon bebújva; s egy, a lalon függő puskával, nővérét bal sze-
mén találva, főbe lőtte. Midőn a szerencsétlen gyermek még 
élet jeleit adná, a testvérgyilkos a puska agyával verte agyon 
áldozatát, s káromkodva kiáltá: , . . . . majd nem mozogsz töb-
bet.' Ezután a holt testet egy zugba rejtvén, otthon a rajta 
meglátszó vérfoltokat egy megölt csirke által okozottaknak 
hazudá. Testvére felől mit sem akart tudni ; s miután a holt-
testre másnap csakugyan rátaláltak, rettegve a büntetéstől, 
megszökött : de idegenek által elfogatott. A hely szinére ki-
ment bíróság, vallatáskor temérdek, egy illy korban alig hihető 
gonosztettek tudomására jutott. (De millyen lehetett azon 
nevelés, mellyet e gyermek a szülői házban nyert ; s a gond 
rá , hogy annyi gonosztettet elkövethetett! Kétségkívül nem 
csak e g y bűnöstől kellett e házban a biróságnak számot 
kérni.) Nem rég állott törvényszék előtt egy más , szintilly 
korú gyermek , megkisértett atyagyilkosság miatt : még pe-
dig ravaszul kigondolt mérgezés által ! Haladás ! 

? ? 
Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i E i á r o l y . 
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A hitetlen természetvizsgálók, és a sz.-irás. 
Az ujabbkori hitetlen természetvizsgálók irányát 

hűn képviselő Giebel, társai- s követőivel együtt, nem 
csak közönyös a kinyilatkoztatott hit irányában, 
hanem annyira rabja a hitetlen rationalismus- és sen-
sualismusnak, hogy máris nyiltan ellenséges állást 
foglalt el. Fájdalom! számosan vannak, kik vakme-
rően felállitott, és hiányosan védett tételeit magu-
kévá teszik; s igy szaporítják azok csoportját, kik a 
sz.-irás tekintélyét e téren, ha lehetne, csorbítani s 
megsemmisíteni akarnák. Maga a világhírű, minden 
nemzetek közt fönnen magasztalt, nagytudományu, 
és sokat tapasztalt Humboldt Sándor sem tesz ebben 
kivételt; ,Kosmos'-ában a kinyilatkoztatással ellen-
ségesen szemközt álló hitetlen álláspontját következő 
módon jellegezvén: „A mint az ember önmaga al-
kot magának organumokat, hogy a természetet 
megkérdezze,' és rövid földi létének szük határait 
túllépje ; a mint többé nem éri be észleléssel, hanem 
bizonyos körülmények közt maga is tud jelensége-
ket előidézni; és végre a mint a természet ősi, köl-
tői külmezét levetkőzve, a tapasztaltak fölötti észle-
lésnek komoly jellemét magára ölti : a homályos sej-
telmek, s tökéletlen következtetések helyét világos 
ismeretek, és indokolás foglalják el. Az előbbi évszá-
zadok dogmatikai nézetei, csupán a nép előítéleteiben, 
s bizonyos tanokban élnek még, mellyek gyenge-
ségök öntudatában örömest homályba burkolódz-
nak." Tehát a vegyész kísérleteinek, a csillagvizs-
gálók kiszámolásainak kell a világot a vallástól és 
kereszténységtől megszabadítani; legfölebb a néptö-
meg fékezésére, s a természettudományok napja elől 
homályba visszahúzódó theologok számára birhat a 
vallás még némi érvénynyel! Nem világos tanu-
sága-e ez annak, hogy magának Humboldt Sándor-
nak legfényesebb észtehetségei, és egyetemes, min-
dent felkaroló ismeretei sem voltak képesek, őt a ma-

gasabb vallási igazságok valódi megismerésére föl-
emelni? F a b r i , kinek ,Briefe gegen den Mate-
rialismus' ezimii munkájából irtuk ki e nagy nyoma-
tékú szavakat, ezekhez a következő megjegyzést 
csatolja : „Ezt olvasva, azon véleményben vagyunk, 
hogy az ember az érzéki világnak, s az ebbeni jelensé-
geknek roppant ismeretanyagát, csudálatra méltó el-
meéllel különválasztva, s rendezve , átkarolhatja 
ugyan: s mégis mind ennek daczára, az érzékfölötti 
világ, az isteni szellem lényege és kihatása, vala-
mint annak kinyilatkoztatásai is, számára nem egye-
bek , mint egy könyv, melly előtte lepecsételve, be-
csukva maradt." 

A rationalisticus és materialisticus természet-
vizsgálásnak ezen, a hit irányában elfoglalt ellenséges 
álláspontja, a fünebbiekben eléggé világosan ki van 
mondva'; s ugy látszik, ez álláspontról csak azért fürké-
szni a természetet, hogy a nyert eredményeket a 
kinyilatkoztatott (positiv) hit megsemmisítésére ér-
vényesítsék. Nem eléggé indokolt föltevések keres-
tetnek elő, hogy a természet és kinyilatkoztatás közt 
látszólagos ellenmondások fedeztessenek föl; mellye-
ket azután a hitnek csorbítására fölhasználjanak. 
Sőt, ugy tetszik, hogy csak azért fordítanak annyi 
gondot és fáradságot a természetvizsgálásra, misze-
rint személyes hitetlenségök igazolására hamis ered-
ményeket nyerjenek ; melly hitetlenség azonban egé-
szen másban, semmint a természetben alapszik. Reá-
jok nézve a sensualismus nem csak kiinduló pontul 
szolgál ; hanem egyszersmind minden ismereteknek 
teljes mértéke is: ugy hogy sem az égben, sem a 
földön nincs olly igazság, mellyet véleményök sze-
rint a tudomány, vagyis észlelés, kisérlés és gon-
dolkodás által fölfedezni nem lehetne. Szerintök az, 
mit senki sem látott, vagyis érzékei, eszközei, vegy-
szerei stb. által észre nem vett , nem is létezhet. A 
rationalismusnak il ly, a természet- és történelemre 
való alkalmaztatása mellett, mint már Dr. K u h n , 
,Der philosophische und theologische Rationalismus 
in seinem Einflusz auf Wissenschaft und Geist' czi-
mü jeles müvében megjegyzi, teljességgel fön nem 
állhat a hit az egy személyes Istenben ; ki mindenható, 
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szavával a világot teremtette; ki a természetet és 
szellemet létrehozta; valamint mindazon dolgokat, 
mellyek léteznek , az ő saját gondolatja szerint ké-
pezte, s az ő akaratja szerint most rendezi s igazgatja: 
nem pedig olly valamelly törvény szerint, melly 
tőle független volna; kinek szeme őrködik fülöt-
tünk, s kinek szent akaratja minden ügyeinket kor-
mányozza , mindenkinek sorsát szeretettel intézi, s 
titokteljes közreműködéssel az emberi dolgokat meg-
érleli s végrehajtja ; főn nem állhat a hit azon sze-
mélyes Istenben, ki magát az embereknek különféle-
képen kinyilatkoztatta, és teremtményeivel, szere-
tete által, szakadatlanul egybekapcsolva marad; ki 
szent és igazságos, de egyszersmind irgalmas; ki 
mindenható, hogy akaratját, akár szeretetben, akár 
igazságosságban, ugy, mint ollyant, mellynek min-
denek alávetvék, az egész mindenségben megdi-
csőítse. E hit , melly az egész életet áthatja, a ratio-
nalismus által megsemmisíttetik: mellynek követ-
keztében a szellemek közti kapocs megszakittatik, 
nemkülönben az emberek szive is megmételyeztetik. 
Ide járul, hogy a személyes Istennel együtt meg-
semmisíttetik az i m á d s á g is: azon isteni erő,melly 
a véges szellemet mintegy önmaga fölé emeli, s a 
Teremtőt a teremtménynyel magasztos módon egy-
bekapcsolja. 

A rationalista igy okoskodik: .Minthogy az 
igazságokat mind csupán, és egyedül az ész által 
a k a r o m megismerni, ennél fogva reám nézve nem 
létezhet más igazság, mint az, mellyet az ész mint 
illyent, érzékek általi tapasztalásaim alapján, elémbe 
mutat/ S épen ez a k a r a t n á l fogva, semmi ér-
vénynyel sem bir előtte az isteni kinyilatkoztatás ! 
— Milly ellenmondás rejlik e gondolkozásban ! Hisz 
nem egyéb, mint hite szolgáltatja számára is a létezése-
ket, a realitásokat ! Gondolkodása nem teszi őt arról 
bizonyossá, hogy valami létezik! Vagy minden 
egyes érzéki észleletnél, midőn valamit annak, s 
ollyannak tartunk, a mi, s a millyen az valóban, 
ez nem a hitnek cselekvénye-e? Vagy nem kénysze-
rül-e a leghitetlenebb természetbúvár is igy szólni : 
,Látom, — ennél fogva hiszem is'? Nem az ismeret, 
hanem a hit mindegyiknél a világegyetemről képe-
zett nézetnek alapja. A történelem, melly a kinyi-
latkoztatást is mint lettdolgot magában foglalja, 
több, mint kizárólag az ész müve. Az isteni, és em-
beri szabadság a népek történeteinek főrugója : — 
fogják-e a sensualisták e szabadságot is érzékeik alá 
hódítani? 

Ha pedig a természetvizsgálásnak ezen rationa-

listicus álláspontja magára a kinyilatkoztatásra, a 
Theologiáraátvitetik: a hit, vallás, egyház feltartóz-
tathatlanul romba dőlnek. 

A természetbúvárok rationalisticus irányát a 
mostani korszellem tagadhatlan befolyásával jelöli ki. 
Más irányt, mint rationalisticust, követni, a kortóli 
elmaradásnak tekintetnék. Vannak theologusok is, 
kik a x'ationalismussal hol nyiltan, hol titkolódzva 
kaczérkodnak. Az illy rationalisticus theologusok 
bizalmasan közelednek a zászlót előre vivő termé-
szetbúvárokhoz ; kérdezősködvén : valljon milly ha-
tárokig engedhetik át magukat theologiai állitásaik-
ban, a nélkül, hogy vallási meggyőződéseik- és né-
zeteikben a t e r m é s z e t e s alaptól eltérjenek. Bols-
inann, kit jelen dolgozatunkban követünk, Zeller hege-
lianus irót, mint erre kiváló példányt, említi; ki a 
rationalismusnak az ujabbkori természetvizsgálás-
hozi viszonyát igy ecseteli : ,,A Dogmatica a termé-
szetvizsgálás eredményei által a legbensőbben érde-
keltetik. Például, a teremtésnek Mózses által megirt 
története épen nem olly okmány, mellyet elhanya-
golni lehetne, a nélkül, hogy a keresztény rendszer-
nek főczéljaitveszélyeztetnők: sőt inkább ez elbeszé-
lésnek mellőzésével, a kereszténység anthropologiá-
jának és üdvtanának összes történeti indokolása le-
hetetlenittetnék ; az eredeti bűnről, és a megváltásról 
nemzetségről nemzetségre áthagyományozott tanok 
végkép elhagyandók, és az azon viszonyróli föl-
fogás , mellyben az ember Istenhez áll, lényege-
sen átváltoztatandó volna. Kopernik világrendszere 
nem csak a Josue könyvében foglalt elbeszéléssel el-
lenkezik, mellyet Gralilei megczáfolt; hanem inkább 
azon kérdés merül fel : valljon mennyit lehet még a 
mostani Dogmaticából, tekintve a világtömről ural-
kodó nézeteket, megtartani? Mert ha a föld a terem-
tés középpontjából a világtenger cseppjévé" (egyik 
kisebb részévé ; a föld tudnillik a kisebb világtestek 
közé soroltatik,) „alacsonyittatik, akkor csakugyan 
nem lehet állítani, hogy a teremtésnek Ura a vilá-
gok myriadjai közül csupán csak a földre jött lé-
gyen: miszerint itt mint ember éljen, s mint illyen 
meghaljon ; és ha az égboltozat fölöttünk egy végetlen 
légtérben terjed ki , ugy sem Isten nem birhat trónt 
az égben, az angyaloktól körülvéve, sem Krisztus 
az egekből nem szállhatott alá, sem oda vissza nem 
térhetett, hogy az idők eltelte után onnan ismét el-
jöjjön; sem nem lehet az ég azon he ly , melly a bol-
dogok jövendő tartózkodási helyéül rendeltetett. 
Mennyire legyen a csudákbani hi t , a természet-
tudományok ez ellentétese (antipodes), a Do-
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gmatica minden szálaival egybekapcsolva, eléggé 
világos. Minél fogva itt nincs szó egyes, és lényeg-
telen határozatokról, hanem a világegyetemet illető 
olly állításokról, mellyek alapjok- és lényegökben 
különböznek." (,Natur und Offenbarung.' Y. Köt. 8. 
füz. 358. 1.) Tagadhatatlan, hogy Zeller csakugyan 
megfelel a rationalisticuskorszellemnek: őollytheo-
logus, millyent a végképen hitetlen természetbúvá-
rok kívánhatnak! Nem hiában, hogy Voigt, ki 
ujabb időben e téren szomorú hirnevességre kapott, 
őt dicséreteivel halmozza el, és a materialismus elő-
harczosának nevezi ! — Azonban tekintsük közelebb-
ről állításait. Milly szánandó összezavarása a fogal-
maknak ! Az üdvözülteknek sorsa s állapota azon 
helylyel cseréltetik föl, mellyben üdvösségök örök 
idejét töltendik, s melly az Ur által számukra örök 
idők óta készíttetett. S ha a magukat mély buvárlá-
sukkal kecsegtető, s legtöbbnyire ámitgató természet-
vizsgálók, öt érzékök segélyével, és százféle segéd-
eszközeikkel mindeddig az általuk megközelithető s 
nyitva álló térben sem az eget, sem a poklot meg 
nem találhatták is : mégis a dogma, melly tanítja, 
hogy mind az ég, mind a pokol valósággal létezik, 
buvárlásuk eredménytelenségének daczára , minden-
képen érintetlen marad. Igenis, létezik mind a menny, 
mind a pokol ; ha mindjárt nem épen azon helyen is, 
mellyel közönségesen összeköttetésbe hozatnak. Idéz-
zük-e a kath. dogmaticusok positiv állításait; idéz-
zük-e a sz.-irás, és szóbeli hagyományok bizonyítá-
sait? Ezer helyett, beérjük, Dieringerre (,Dogmatik.' 
657.1.) hivatkozni. Amintamenny, és pokol,a hitet-
len természetvizsgálók tagadásainak daczára, léte-
zik: szintúgy igazak sz. vallásunknak egyéb hitczik-
kelyei is; noha azok az érzékek határain tul van-
nak. Pedig azért nem érzékelhetők e hitczikkek, 
minthogy maga a forrás, mellyből a kinyilatkozta-
tás fakadozott, elérhetetlen, megfoghatatlan. A bi-
zonyára tulszigoru vallásérzelemről alig gyanúsít-
ható Rousseau, ,Emil'-jében e tárgyat illetőleg igen 
szépen igy ir: „A kifürkészhetlen, mindent átkaroló 
lény, melly a világot kormányozza,... szemeinkkel 
nem látható, kezeinkkel nem érezhető, érzékeinkkel 
föl nem fogható. A mii előttünk áll: a műnek mes-
tere eltűnik előlünk. Kétségkívül igen nagyfontos-
ságú dolog, belátni, hogy egy legfőbb lény csakúgy an 
létez ; ha pedig erről bensőnkben magunknak meg-
győződést szereztünk, és tovább hatolni töreked-
vén , azt keressük : micsoda e legfőbb lény ? hol lé-
tez? akkor elhomályosodik szellemünk, és gondo-
latink biztos vezető nélkül szerte tévedeznek... E 

legfőbb lényt szintolly kevéssé foghatom föl elmém-
mel, valamint az érzékeim körén tul esik. Minél többet 
elmélkedem fölötte, annál inkább távozik érzékeim-
től." (L. ,Das Ghristenthum und die Philosophen etc. 
von Louis Lahure. Wien, 1846.' I. Köt. 16. 1.) Istent 
teremtményeiből lehet fölismerni. ,A szépségnek és 
a teremtett állatoknak nagy voltából elég nyilván 
megismertethetik azok teremtője', igy szól a bölcs 
(Bölcseség könyv. 13, 5.); ,hivságosok'-nak mond-
ván (13, 1.) azon embereket, kikben Isten tudo-
mánya nem levén, ,azokból a jókból, mellyek láttat-
nak , nem ismerhették meg azt, a ki vagyon.' Azt 
mondják-e a sensualisták, hogy Isten a teremtmé-
nyek által nem nyilatkozik ; hogy a kinyilatkozta-
tás az érzékek alá nem esik ? ,Fölemelik , Uram ! a 
folyóvizek szavukat; fölemelik a folyóvizek az ő 
habjokat a sok vizek zugásitól ; csudálatosak a ten-
ger dagadásai: csudálatos az Ur a magasságban. A 
te b i z o n y s á g t é t e l e i d i g e n h i h e t ő k k é lő-
nek ' , kiáltja a zsoltáros (Zsolt. 92, 3—5.) a hitetlen 
természetvizsgálók seregéhez, kik a világ minden-
napi csudáiból a magát az embereknek teremtmé-
nyei által kinyilatkoztató Istent, fölismerni nem 
akarják. Ezekre illik, mit sz. Pál apostol ir: Ser-
kenjetek föl . . . és ne vétkezzetek; mert némellyek 
az Istent nem ismerik : mit a ti p i r u l á s t o k r a mon-
dok' (I. Kor. 15, 34.). De pirulhat-e a hitetlen ter-
mészetbúvár, ki kizárólag csak azt a k a r j a elfo-
gadni , mit szemével láthat, mit kezeivel érinthet ? 
Akar-e ő a teremtő Istenre tekinteni, midőn a te-
remtmény tulajdonságait fürkészi? Van-e akarata, 
megérteni, hogy: ,az egek az Isten dicsőségét beszé-
l ik , és az ő kezei alkotmányát hirdeti az erősség' 
(Zsolt. 18, 1.)? 

De hisz a józan természetvizsgálás nem támad-
ja meg a dogmát. Koperniknak világrendszere érin-
tetlenül hagyja a hitczikkeket. Csak a materialisti-
cus és rationalisticus természetbúvár szeret igyen 
fölkiáltani: ,Oh föld, csillag a csillagok között, egy 
csepp a világtengerben... és te ember, mi vagy te? 
Alig több egy porszemnél avilágtömhez képest; alig 
több a semminél ! És csupán te éretted lett légyen az 
Isten fia emberré?... ő, ki myriádnyi világok ura.... 
Ez el nem gondolható... ' Mire vezessen e sentimen-
talitás, ez érzelgés? Vagy honnan t u d j a a rationa-
lista, hogy a többi világtestekben is élő, eszes, hoz-
zánk emberekhez hasonló lények laknak? Vagy ezt 
csak h i s z i ; miután érzékei alá illy tapasztalás nem 
esik ? Nemde könnyű a ravaszul mellőzött h i t e t elő-
rántani , ha arról van a szó, hogy a kinyilatkoztatás 
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megtámadtassák ? Illy érzelgők tüzének csillapításá-
ra szolgálhatnak Dieringer szavai (,Dogmatik', 216. 
1.) : ,Valljon a többi világtestekben, hasonlólag a 
földhez, laknak-e eszes teremtmények, erről a ki-
nyilatkoztatás nem nyújt felvilágosítást. Hogyazon-
ban e világtestekben nem laknak olly teremtmé-
nyek, mellyekben, mint az emberben, a természet a 
szellemmel egyesül, kitetszik azon viszonyból, melly 
a tagok közt létez : a tagok tudnillik bizonyos fo-
kozat szerint eltérnek egymástól, mig a legfőbb te-
remtmény, egységül, a középet foglalja el, és minden 
változatoknak daczára, csak egyetlen-egy nemet 
képez. A kinyilatkoztatás legalább közvetve kife-
jezni látszik, l iogya föld az egyetlen világtest, melly 
fölött uralkodni, ugy, mint Isten képviselője, az em-
berre bízatott. Az egyes világtestek hivatásáról, 
a főidét kivéve, semmi részleteket sem lehet felhoz-
ni ; csupán átalában mondhatni, hogy azok azért te-
remtettek, miszerint az ő módjok szerint Istennek fön-
ségét az eszes lénynyel megismertessék, és Istennek 
dicsőségét hirdessék.' 

Azonban egyelőre ennyi is elegendő, annak bizo-
nyítására, hogy a hitetlen természetbúvárok tagadása 
és megtámadásai a dogmát nem gyengítik. A történet 
maga leghatározottabban szól a kinyilatkoztatások, 
mint tények mellett ; és noha a hitetlen természet-
tudósok a csudákat végképen tagadják, főnállnak 
azok mégis, és hirdetik a szabadon működő Teremtő 
mindenhatóságát. De lássuk a józan' , vagyis azon 
természettudósokat, kik nem azért merülnek el für-
készeteikbe, mert a kinyilatkoztatást gyengiteni 
a k a r j á k , hanem inkább azért, hogy az igazságot 
földerítsék. (Vége köv.) X. 

Nézetek temetőink rendezése körül. 
(Vége.) 

d) E g y e s s i r o k , s a z o k h e l y e i n e k be-
o s z t á s a . Elhunyt társaink hullái az e végre ásott 
gödrökbe, sirokba szoktak temettetni; s ámbátor a hul-
la a természet örökös törvényeinél fogva maga elemei-
re felbontatván, porrá lesz, mint a honnan eredetét 
vette : mindamellett egy részről nevünk örökíté-
sének vágya, más részről a hálás utódok nem enge-
dik , hogy a megholtnak emlékezete a hullával 
együtt megsemmisüljön. Ez oka, hogy a vagyono-
sabbak költséges családi sírboltokat állítanak, s azo-
kat emlékiratokkal látják el. Illyenek hagyomány 
szerint a régi korból az egyiptomi gúlák is. De a ke-

vésbbé vagyonosak is szeretik kedvelt, vagy tisz-
telt halottjaik emlékét több-kevesebb költséggel 
állított emlékek által föntartani; sőt az élők gyak-
ran óhajtásukat nyilvánítják, hogy haláluk eseté-
ben hamvaik elhunyt kedveltjeik mellé temettesse-
nek. E czélok csak az által érhetők el, ha bizonyos 
tér a közös temetőből egyeseknek ugy engedtetik 
által, hogy az későbbi időkben sem foglaltathatván el 
mások által, az oda temetkezett egyesnek, vagy 
családnak örökös tulajdona marad. Az illy sirok ne-
veztetnek családi síroknak. A vagyonosak egyhá-
zak*, és kastélyokban, vagy egyéb, tetszésöktől füg-
gő téreken állíttathatván fel sírboltjaikat, azokat 
mellőzöm : de hogy a kevésbbé vagyonosak is ebbeli 
óhajtásukat a közös temetőhelyen elérhessék, mél-
tányos azok részére családi sírhelyeket kijelölni; és 
pedig legczélszerübben a temető kerítése körül, a 
már említett azon kötelezettség mellett, hogy a ke-
rítés költségeit ők viseljék. Osztattathatnak illyenek ki 
bizonvos pénzmennyiség letétele mellett, a temető 
egyéb részeiben is; családi sírul tekintethetvén átalá-
ban mindazon sirok, mellyek mellé állandó emlék-
kövek tétetnek, s mellyek a rokonok kívánsága foly-
tán , a régi sirok újra felbontási idejének elérkezte-
kor, mások által íol nem használhatók. A családok 
ebbeli jogainak biztosítása végett minden családi 
sírhely jegyzőköny vbe iktatandó ; az ez uton begyült 
pénzösszeg pedig, a családok által el nem vállalt ke-
rítés készítésére, vagy más, a temető díszítésére 
szolgáló tárgyak előállítására lesz fordítandó. A csa-
ládi síroktól felmaradt része a temetőnek, közönséges 
sirhelyekül szolgálván, e sirok ásása szép renddel, 
egymás mellett, s egyenes vonalban (mire a temető 
őre különösen ügyeljen,) történjék. 

Temetőink sírjait e szerint két csoportra oszt-
hatjuk, t. i. családi, s közönséges sírokra. A családi 
sirok helyeit először is, a már ismételt kötelezett-
ség mellett, a kerítésnél jelöljük ki, még pedig olly-
formán, hogy, miután a kerítés tövében ásni, a falra 
nézve veszélyes volna, a sirgödrök ásatása a fal tö-
vétől legalább 3 láb távolságra kezdessék. Ezentúl 
még egy öl hosszúságot, s ugyanannyi szélességet 
számítván egy-egy sírra, egy családi sirhely egész 
területe 9 x 6 = 54 • lábat tenne. A kerítés mellé-
kén tul is lehet még családi síroknak helyet kije-
lölni: illyen többi között a kápolna, vagy főkereszt 
környéke ; illyenek az utak által képezett táblák, ud-
varok szélső sorai, különösen azon oldalon, melly a 
főútra s a kerítésre néz Valamelly nagyobbszerü 
emlék, főleg építmény felállítására legillőbb hely, 
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az egyes táblák középpontja; mert minden egyes 
tábla mintegy külön kis temetőül tekintethetvén, az 
annak közepén felállított nagyobbszerii emlék, itt a 
kápolna, vagy főkereszt helyét pótolja. A családi 
siroknak, főleg a kerítés mellettieknek, belső része 
kifalazandó ; mi nem csak a keritésfal biztosítására 
szolgáland, hanem általa (a családi sírok, rendelte-
tésűknél fogva rövidebb időközökben is felbontat-
hatván,) a beomlás veszélye is elkerültetik : melly 
annál könnyebben előfordulhat, mert a családi sirok 
olly szélesre is készíttethetnek, hogy azokban két 
koporsó egymás mellett elférjen. 

A közönséges sirok egymás mellett ásatnak, 
ollyformán, hogy, ha az egyik sor végig betelt, kez-
detik az uj sor. A régi, s a kezdendő uj sor közt 
legalább 3 láb széles ut hagyatik. Mi egy közönsé-
ges sirhoz megkívántató tért illeti, mint már emlitém, 
egy kinőtt ember részére kell 6 láb hosszú, s a földhá-
nyással együtt 4 láb széles, vagyis a 3 láb széles 
utat is hozzá számítva, hosszában 9, szélességben 4 
láb, tehát 36 • lábnyi tér. Csecsemő, vagy 10 év-
nél előbb elhunyt gyermekek sírja, az emberkort 
érteknél jóval kevesebb tért igényelvén, tér kimé-
lése tekintetéből igen czélszerü, ha az illy korán el-
hunyt gyermekek részére külön temetőrész jelölte-
tik k i : annál is inkább; mert az illy gyenge hullák 
sokkal kevesebb idő alatt porhadván el, a térnek 
újra használhatása is rövidebb idő alatt beállhat. 

f ) Ü l t e t v é n y e k . Mindamellett, hogy teme-
tőink angol-kertekké nem alakithatók, az ültetvé-
nyek itt igen helyén leendnek ; sőt az egésznek fő-
diszitményeül szolgálván, e tekintetben nélkülöz-
hetlenek is. Ez ültetvények szinte két csoportba 
oszthatók, és pedig a) átalános, vagyis közös, és b) 
egyes, vagy magán-ültetvényekre. Az átalános, 
vagy helyesebben mondva, közös költségen teljesí-
tett faültetvény alatt értem először is a temető be-
járása előtti tér beültetését. Ezen tér minél nagyobb, 
annál díszesebben beosztható, s rendezhető. Például, 
ha a tér engedi, a főúton kívül mellékutak is készí-
tendők; s az itt-ott elhelyezett ülőhelyek ez előtér-
nek is kert-alakot kölcsönözendnek. Közös költségen 
beültetendő a kápolna, vagy főkereszt környéke, ugy 
a keritésfalon kívül, az egész temető körülete : és 
pedig magasra növő fákkal ; tovább a temetőn végig-
húzódó főút mindkét oldalán, egymástól olly távol-
ságra helyezendők el, hogy az egymáshoz legköze-
lebb álló két szomszéd fa közt két , vagy három 
sírhely férjen el : ezen ut melletti ültetvényhez azon-
ban már kisebb növésű fák használandók. Az egyes, 

vagy magán-ültetvények alatt főleg a családi sirok, 
s emlékek mellett ültetendő egyes fák, és bokrok ér-
tendők. Különösen jól veendik ki magukat az illy 
ültetvények a kerítés melletti családi sirok közt. 
Minden illy tér egy öl távolságra esvén egymástól,a 
két szomszéd sir közt négy láb üres tér marad: e 
téren egy bokor, vagy kisebb növésű fa még elfér. 
A temető egyéb részeiben kijelölt családi sirok mellé 
is bokor, vagy kisebb növésű fa jöhetvén, ez ültet-
vények a temetőt a megholtak diszes kertjévé ala-
kitan dják. 

Mindezen elősorolt ültetvényeknél a jó izlés, 
arányosság megtartandó levén, ennél fog'va a ma-
gasra növő fák, főleg a jegenye stb., csak a legfőbb 
pontokra iiltethetők. Illyen a főbejárás, vagy kapu 
melléke, s a kápolna, vagy főkereszt környéke5 
egyéb magasra növő fáink, mint a vadgesztenye, kő-
rös, szil stb., jöhetnek a kerítés külső szélére. A főtér 
két oldalára már ez utóbb emiitett fajoknál alacso-
nyabb növésüek kívántatván, illyesekül emiithetem 
az ákácz, eper, juhar , gleditschia stb. fajokat. Az 
egyes sirok, emlékek mellé csak bokrok, vagy cse-
kély növésű fák illenek. Dísztelen az egyes sir mellé 
ültetett több fa is: egy p.irhoz, vagy kisebb emlékkő-
hez egy f a , vagy bokor mindenkor elegendő. Kü-
lönben is az egyes sírhelyül kijelölt tér igen kicsiny 
ahhoz, hogy abba nagy, vagy több fát ültessünk; s 
a nagy növésű fa nagy, erős gyökereket eresztvén, 
a sirok újra feláshatását is nehezíti. A bokornemü 
növények közül, mint czélunkra legalkalmasabbak 
említhetők a cy tisus laburnum, robinea caragana, co-
lutea arborescens, lonicera tatarica, stb.; a kisebb 
növésű fák közül a salix babylonica (szomorú füz) , 
fraxinus pendula (szomorú kőrös),betula alba (nyír) 
stb. Hogy az ültetvények öszhangzók legyenek, a fák 
növésök, lombozatuk szerint választassanak egy cso-
portba, vagy egymás mellé ; s egy tárgy körül csak 
egy fanemet használjunk ; vagy a kápolna körül , a 
főutak két oldalánál, vagy a kerítés külső részén 
teendő ültetésekhez külön-külön fajt, vagy mindenütt 
ugyanazt, de ne keverve, használjunk stb. 

g) S í r k e r e s z t e k , e m l é k k ö v e k . Az el-
hunytak hamvainak nyughelyét állandó jelekkel 
örökíteni, a legrégibb korban is szokás volt, s a 
művészetnek állandóan tárgyul szolgált. A régibb 
korban, a még pogány népeknél ezen emlékek nagy 
tiszteletben tartattak, s megsértőik az istenek bosszú^ 
jávai fenyegettettek. A halottak nyughelyeinek 
emlékkövekkeli jelölése korunkig eljutván, azt mi 
rendesen sem olly jó Ízléssel (?), sem olly nagy költ-
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séggel nem eszközöljük, mint a régiek tették. Az 
emléket állíttató, s az azt készítő gyakran a művé-
szet fogalmával is alig birván, az emlék nem azt jel-
lemzi, mit kellene; s igy az a megholtra nem illő 
levén, hatását egészen elveszti. De nem is forditunk 
jelenleg ez emlékekre annyi gondot és költséget; 
mert temetőink elhagyott állapotukban a gondviselő 
őrt nélkülözvén, az illy emlékek durva sértéseknek 
vannak kitéve, s igy költségesebb emlékek állításá-
hoz igen kevésnek lehet kedve. Művészekre kell 
tehát bíznunk az emlékek készítését: és azok vonat-
kozzanak a megholt érdemeire, állására, vagyis be-
végzett életpályájára ; s igyekezzünk olly intézkedé-
seket életbe léptetni, mellyek a már fölállitott, vagy 
állitandó költségesebb emlékeket a sértésektől vé-
delmezzék. A síremlékek készítésére legalkalma-
sabb a by zanti styl ; melly a kereszténység jelvényei-
vel, úgymint a kereszt-, hit-, remény-, szeretet-, 
olajág-, s egyebekkel egyesittetvén , a művészetnek 
elég tágas mezőt nyújt. 

h) A s í r k ö v e k f e l i r a t a i . A feliratok fő-
leg a megholt születése, halála idejét jelölik; ezen-
túl ha a megholtnak érdemei-, s polgári állásáról 
akarunk említést tenni, az legyen rövid és igazsá-
gos, szóval, az elhunytnak életpályáját jellemző; 
mert a meg nem érdemlett dicséret az élőknél ne-
vetség- és botrányul szolgál. Különben a háladatos-
ság kifejezése az emléket állíttató szabad tetszésé-
től függ. 

Hazánkban a birtoktagositások folyamukban 
lévén, a temetők majd minden községben nagyob-
bittatnak, sőt ujak is jelöltetnek ki: most van tehát 
jelen az idő, mikor a községi elöljárók, főleg pedig 
az illető lelkész urak, temetőik rendezése körül leg-
czélszerübben intézkedhetnek. Vajha ezen felszólalá-
som eredményeket is szülne! Azon tudaton fölül, 
hogy ezen rögtönözött, s magam elismerése szerint is 
igen rövidre összevont, és igy hiányos felszólalásom 
által, irodalmunkban, ugy a hogy, egy hiányt pó-
toltam, ez lenne fáradságomnak legkivántabb ju-
talma. M á r t o n f f y Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S z a l u i á r , sept. 14-én. A harangok zúgása, a taracz-

kok durrogása hirdeté, hogy ünnep van. Nagys. és ft. O b e r -
m a y e r András olvasó-kanonok és apát ur ünnepié 50 évek 
előtti fölszenteltetésének 1) évnapját. 

Egyszersmind pedig a nevelés teréni működésének is : mely-
lyen szinte 50 évig munkált „mint gymnasinmi, philosophiai, theolo-
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. . . Es az ajtatos nép felkészülve szépen , 
Szent vágygyal keblében , s könyvvel a kezében 
Az egyház felé jő . . . 
Itt az ifjak jőnek ; ott az őszök ; és itt 
Gyermekével férj , nő. 

Oh de ollyan forró , égő szerelemmel, 
Isten iránt annyi édes érzelemmel 
S vágyódással, mint te , 
Ötven éves szolgája az Urnák , 
Oh mondd , ki jöhetne ? 

Fényben úszott virág-erdővel köritett szent oltárunk, dísze-
sen fölterítve várta az ünnepelt 50 éves áldozárt : s nem soká-
ra láttuk őt jönni férfias léptekkel, ifjú vágygyal, égő szere-
tettel , derült arezczal, örömében megifjulva : mintha első 
szent-miséjét jönne végezni. Ott várta már vezetője , kegyel-
mes püspökünk H a a s Mihály ő méltósága. 

Ott az égi főpap , az ur Jézus maga , 
Szeplőtlen Anyjával, 
Liliomkezében az őt dicsőítő 
Remek alagyáddal '). 

Neveié az egyházi ünnepélyt a mohácsi prépost ő nagyságá-
nak segédlete is , ki kegyelmes püspökünk látogatására jött. 
Evangelium után a virágfüzérrel körülvett szószékről püspök ur 
ő méltósága tartott a fényes hallgatósághoz egy rövid, és, 
mint szokott, remek beszédet. Délután 1 órakor 80 fényes te-
ritékkel várta az ünnepelt 50 éves áldozár, őt tisztelve sze-
rető vendégeit ; hol püspök ő méltóságának gyönyörű latin 
pohárfelköszöntése, nyitánya lett a szebbnél szebb toastok-
nak. P á s k u j Lajos. 

Z e l i z , Mindszenthó 11-én. A jelen pénz- és kegyszük 
világban sem hiányzanak bőkezű adokozók , kik nem kiméi-
ve filléreiket, nagyobb tárgyakat is megszereznek a templo-
mok fölszerelésére. Igy Lekéren, a régi kegyelt apátsági 
templomban, a jólelkű hivek adakozásából egy tizennégy 
változatú uj orgona keletkezett, mellynek corpusa kicsinyben 
az esztergomi bazilika orgonájához hasonlit. Ezen uj orgoná-
nak ünnepélyes fölavattatása mult hó 26-án ment végbe, a 
hely szinén, nagy sz.-misével, mellyet ft. Sulhay János 
kerületi esperes ur tartott ; t. cz. Seiler Károly primási jeles 
zene- és énekkar-igazgató ur szives levén az u j orgonán ját-
szani, s egy vocalmisét vezetni. Nagy volt az öröm a lekéri 
plebánia-hivek közt, annal is inkább, mert csupán az ő fillé-
reikből jött az u j mii létre : mellyekkel, daczára annak, hogy 
bizonyos részről négyszáz pengő forintnyi segély igértetett 
ugyan, de nem nyújtatott, mégis czélt értek. Egy más, szinte 
örömünnepnek szemtanúi voltunk Zelizen f. hó 2-án, a rózsa-
füzér ünnepén, melly a győzelmes Mária napja. E napon 
szenteltetett be fönebb is tisztelt esperes és helybeli plébános 
ur által az ujonan kijavított és megaranyozott szekrény , és a 
szeplőtelen fogantatású bold, szűz Máriának remek , és ara-
nyozással gazdag képe, so l t á r a ; melly a lelkész és hivek 
adakozásának köszönheti létét. ,Mert gyökeret vert itt Mária 
tisztelete a népben, melly Istenének öröksége ; s habár a 

giai tanár, s mint gymnasiumi , lyceumi, s seminariumi igazgató." 
L. ,Aranymisei emléksorok. Szatmár, 1859.', mellyekkel ,hálás szerete-
tök jeléül' kedveskedtek az aranymisés ,tisztelői'; s mellyekből van-
nak a közleménybe 3zőtt versszakok is kivéve. 

') „Az ünnepelt főtiszt, ur jeles latin költő." (,Ar. emléksorok.') 
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szentek gyülekezetében van az ő valódi lakása, mégis kegyes 
szemeivel le-letekint választott népére.' S azért oh győzelmes 
Mária , ki mennyben vagy , kinek dicskoronája a szentek és 
angyalok társaságában ragyog : kérjed szent Fiadat, áldja meg 
tisztelőidet ; vagyis azokat, kikben legnagyobb kedved telt, az 
ég minden áldásaival ! Hisz te vagy választott magyar néped-
nek mindenkori pártfogója. Ne hagyd el tehát azt semmiféle 
viszontagságaiban ; segitsd híveidet a súlyos nyavalyák és be-
tegségek idején : midőn pedig eljön a halál órája , légy akkor 
is segitőnk , és oltalmunk ! 

Paris, oct. l-jén. Látva azon emelkedést erély- és buzgó-
ságban, mellyel a franczia egyház főpásztorai a sz.-szék és catho-
licismus ügyét, mint kell is, magukévá tévén, a mindig vakme-
rőbbé válni kezdő felforgatási párt ellen sikra szállnak, nem csu-
dálhatni, ha az ezen eljárásból magára nézve mi jót sem váró 
hitlenség, az érdekeinek szolgálatába szegődött lapokban meg-
támadja a püspöki kart, és hatalommali visszaélést ós ez ellen 
hozott törvényeket emleget. Szava azonban , daczára az ötö-
dik kiadásban elterjesztett About-féle becstelen vádiratnak, 
alig találand a vallásos érzésű nagy közönségnél viszhangra : 
főleg miután maga a ,Journal des Débats' is elismeri, hogy a 
püspökök egészen jogosan cselekesznek ; egyedül joguknak 
épen ez esetbeni használása ellen téve kifogást. Egy másik, 
félhivatalosság szinét viselő lap pedig, a ,Courrier de Paris' 
nyiltan kimondja, hogy a püspöki kar részéről tett demonstra-
tiók „legkisebb ellenkezésben sincsenek a franczia kormány 
politikájával. E politikának a pápa világi hatalmát ostromló 
lapok és irók , nem pedig az azt védelmező püspökök ellensé-
gei. Miután a kormány e tekintetben az előbbieknek teljes 
szabadságot enged, nem tudjuk megfogni, miért ne tenne 
hasonlót az utóbbiak irányában. Valóban különös lenne , ha 
azoknak hallgatást parancsolna, kik vele ugyanazt akarják, 
azokat pedig, kik ellene vannak, tetszésök szerint hagyná 
beszélni." E lap egyedül a politikai oldalróli tartózkodást ta-
lálja egyes főpapok irányában ajánlandónak ; miről ha némely-
lyek, mint mondja, meg látszottak is feledkezni, „az errei példák 
olly ritkák, hogy több, mint igazságtalanság lenne, azért az 
egész testületet felelőssé tenni akarni." Ama kevesek közé 
természetesen a poitiersi püspök (Pie Lajos-Eduard) is tarto-
zik szerinte : főleg azért , hogy a romai államok kormányát 
olly jónak találta. De végre is menthetőnek véli; mert : „Ugyan 
mint lehetne a kath. egyház valamelly főpapjának megtiltani 
a pápai kormány dicsérését, még ha ez túlságos volna is, mi-
dőn azt ostromolni az egész világnak megengedtetik ; még pe-
dig ugy, hogy a megtámadás a legszenvedélyesebb igazságta-
lanságba megy által? S midőn azok, kik olly szigorúak Roma 
irányában , sokszor a legengedékenyebbek bizonyos hatalmas-
ságok iránt , mellyek , egészben véve , távolról sem érnek föl 
az általuk olly rendszeresen és nyiltan megtámadottal." Végre 
a püspöki-kart izgatással, és keresztes-had predikálásával vá-
doló pártlapokat, gyűlöletes insinuatióik miatt, érdemlett visz-
szautasitásban részesíti. — Megválik , milly sikere fog e nem 
,clericalis' táborból jövő szózatnak a szenvedélyes antikatholi-
kusokra lenni : félő, hogy igen csekély, vagy semmi. Hisz a 
,Siècle' már azt is nagy, és meg nem bocsátható vétségül 
nézte, hogy az arrasi püspök (Parisis Péter-Lajos) sept. 
18 -án kelt főpásztori köriratában, híveit a szorongatott romai 
egyház- és pápáért tartandó ájtatosságra fölhívta : s valljon 

mint fogná elnyöghetni az orleansi püspöknek oct. 6-án kelt, 
valóban hatalmas óvástételét; melly a kérdéses ügyben nem 
elégszik meg a jogtalanság fájdalmas bepanaszolásával, ha-
nem az ellen az igazság kétélű fegyverét, a lesújtóbb okok 
felhordásával használja? — Az arrasi püspök egyedül ama 
remény meghiusulta fölötti panaszát önté ki , miszerint a vil-
lafrancai szerződés következtében , a pápai államok közvetlen 
szomszédságában folyt harcz miatt támadt, és könnyen kima-
gyarázható izgatottság meg fog szűnni, s a sz.-szék kormánya 
alatti népek is megnyugosznak : mi azonban nem csak nem 
történt meg, hanem inkább a zavar és izgatottság folytonosan 
nőtt ; mert kívülről élesztetett, és élesztetni engedtetett. „A 
lázadáshoz most már kihívó rágalom is járul : a hálátlanságot 
legigazságtalanabb vádak-, és gyűlöletesebb hazugságokkal 
akarják eltakarni ; a legbölcsebb és atyaibb kormányt zsar-
nokinak , és a nép vezetésére képtelennek kiáltják ki ; s bizo-
nyos gyülekezetekben , mellyeknek lehetetlen bármilly szem-
pontból tekintve, akár illetékes, akár jogos voltukat elis-
merni, odáig megy a vakmerőség, hogy a legfőbb hatalomtól 
megfosztottnak nyilvánittatik a világnak legrégibb és szen-
tebb hatósága." S a mi e jogbitorlásban leggonoszabb, a fő-
pásztor szavaként, az , hogy az ellenséges érzet és gondolko-
dásmód elterjesztetik, s ugy szólván, a keresztény népek közt is 
honosittatik (mi ez ideig nem történt) az anyaszentegyház feje 
ellen ; kit eddig megszoktak, nem csupán a legmagasabb 
emberi hatalmasságul, hanem ugy is , mint az isteni legföl-
ségesebb hatalom letéteményesét tisztelni. „Valljon mit fog-
nak még, borzadva kérdi magától az ember, mit fognak tisz-
telhetni ezután a kath. népek, ha megtaníttatnak r á , egy illy 
uralkodóvalis daczolni,sőt becstelenséggel illetni? S miképen 
lesz valaha bármilly kormány fölállítása lehetséges Olaszhonnak 
ama szép tartományaiban , ha egyszer megrészegítették őket 
a fegyelmetlenség mindennemű őrjöngései, a gyűlölet egész 
szenvedélye, s a szentségtörés valamennyi pokoli élvezetei 
által." S hogy az erkölcstelenség és társadalmi feloszlás eme 
siettetése némileg a franczia fegyverek dicsőségével van ösz-
szeköttetésben, azt a honfias érzelmű püspök legjobban fáj-
lalja ; ámbátor még mindig hiszi, hogy való, mit III. Napo-
leon ezelőtt négy hónappal (május 3-diki proclamatiójában) 
nyilvánított, miszerint : „a franczia hadsereg nem azért ment 
be Olaszországba , hogy ott a rendbomlást szitsa ; sem hogy a 
sz.-atya hatalmát megrendítse, kit imént helyezett vissza 
trónjára" ; s azért erősen is reményli, hogy „e fejedelmi szó 
előbb-utóbb diadalmaskodni fog a teljesedését gátló akadályo-
kon." Minthogy azonban ez akadályok léteznek, azok elhárí-
tásáért Istenhez kell, lehető legbuzgóbban imádkozni ; s ennél 
fogva híveit ő is felhivja, hogy könyörögjenek az egek Urá-
hoz: miszerint a pápát megvigasztalja ; s minden alattvalói, 
hálásan megemlékezve jótéteményeiről, szelíd kormánya alá 
hajoljanak : s hogy elkülönözve magukat a lázongók- és anar-
chiát akaróktól, mindenkor eszökben tartsák, miszerint a né-
peket egyedül az igazságosság teszi nagyokká, a bün pedig 
boldogtalanokká. „Iustitia elevat gentem, miseros autem faoit 
populos peccatum." (Példab. 14, 34.) Az arrasi megyében 
a Szentséggel adott áldás előtt háromszor énekeltetik az anti-
phona : ,Parce Domine' ; s a napi könyörgés után ezen imád-
ság mondatik : ,Ecclesiae tuae' stb. Ezen kivül sz.-misében a 
pápáért collecta vétetik ; a hivek pedig az egyház szándékára 
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végzendő imák-, és jó cselekedetek gyakorlására szólittatnak 
föl. Az o r l e a n s i püspök tiltakozását nem akarván csak pár 
szóval érinteni, külön czikkre tartjuk fön. Azt mégis megem-
lítjük már most, hogy az arrasi, algiri, poitiersi stb. püspö-
kök föllépését az ágostai ,AUg. Zeit.' szerkesztősége ,összebe-
szélés' következményének tartja ! Mint ismeri az illyesmit ál-
litó, a kath. egyház gondolat- és érzelemegységének tulaj-
donképeni kulcsát, a hit és hivatás erejét! Mintha mindany-
nyiszor össze kellene az egész világon elszórt katholikusoknak 
beszélniek , hogy ugyanazt vallják, akarják és sürgessék ! A 
kath. egyház é 1 ő organismussal bir ; mellynek egyes tagjai 
ösztönre, jó példára szorulhatnak ugyan, mint gyarló emberek: 
de arra nem, hogy a kath. egység középpontjának védelmére 
előbb össze kellene beszélniek. E kötelességöket ők valameny-
nyien tudják: habár némellyek közülök nem teljesítenék is, 
mert nem valamennyien j ó , s hitök szerint élő katholikusok 
egyszersmind. Valamint a pamiersi, ugy több más franczia püs-
pökök is külön körlevelekben nyilvániták a szorongatott apostoli 
szék iránti vallásos részvéteket : a nantesi pedig, oct. 6-án kelt 
iratában, az orleansi püspöknek fönebb emiitett tiltakozásához 
egész nagy megyéje, s a hősies Bretagne nevében csatlakozik. 
Ugyanezt tették a châlonsi, beauvaisi stb. püspökök. 

— Az orleansi püspök (Dupanloup Felix) oct. 4-én kelt 
főpásztori levelében tudósitja hiveit azon óvástételről, mellyet 
ő a pápai allocutio következtében, a sz.-szék jogainak meg-
csonkítása ellen intézett. (Mellyet tehát nem kell egyházi ok-
irat- , hanem , a mi valóban, egy tekintélyes egyén és szak-
értő tudós magánitéletének nézni.) Ez ellenmondás sept. 30-án 
tétetett közzé : mellyről a püspök körlevelében i r ja , hogy ab-
ban saját ,személyes érzelmeit' akará nyilvánítani azon súlyos 
körülmények láttára, mellyek egyetlen buzgó katholikust, fő-
leg papot, sem hagyhatnak a legmélyebb megilletés nélkül. 
A főpásztor övéinek szivére köti azon kegyeletlenség érdem-
leges megfontolását is , mellyel némelly, magukat katholiku-
soknak nevező egyének, épen azon perezben vélik a keserű-
séggel itatott sz. atyát, praeceptoroskodó tanácsaikkal, és meg-
rovó figyelmeztetéseikkel legkellőbb módon gyámolithatni, 
midőn egyedül a fiúi részvét- és segítségnyújtásnak volna he-
lye , nem pedig bármilly alakú szemrehányásoknak. A püspök 
az ekkép osztott tanácsokat, a Jób vigasztalására jött három 
jó barát eljárásához hasonlítja. ,,A világ érintkezései-, s em-
beri barátságokban mi sem történik könnyebben, s épen azért 
mi sem szokottabb, mint szerencsétlen barátok tanácsadóivá 
lenni. Szerencsétlenségük különös bátorságot, és sajátságos 
segiteni akarást gerjeszt az emberekben , egyszerre tanácso-
kat osztogatni ; mellyek valósággal nem egyebek, mint meg-
annyi , sokszor nagyon is igazságtalan, de mindenkor n e m -
t e l e n szemrehányások Mi engem illet, ha lett volna va-
laha gondolatom s egy olly tanácsrai ötletem, mellyet sze-
rettem volna, bármilly ügyet illetőleg , bizodalmasan közölni 
azzal, ki magát Krisztus Jézusban mint püspök testvé-
remnek hivja, én pedig őt a szent hierarchia rendjében 
atyámnak nevezem : ösztönszerű, s legyőzhetlen tartózkodást 
éreznék magamban, bármit is szólani hozzá, illyesmit illető-
leg, hasonló perezben. Uraim ! legyen ez mindnyájunk eljárá-
sának zsinórmértéke: maradjunk hivek a szerencsétlenség 

iránti tisztelet nagy törvényéhez ; ama nagy törvényhez, melly 
a földön legszentebb, és legmagasabb tekintély iránti hódola-
tot parancsolja. Ha nem tudunk, ha nem birunk küzdeni 
javára, tudjunk legalább hallgatni, s imádkozni.... Bizonyo-
san van, s mindenkor kell, az egyházban inkább, mint bárhol 
egyebütt, ama szent és bátor szabadságnak léteznie, melly az 
igazságot mindig ki meri, a kellő tisztelet határai közt mondani; 
bizonyos, hogy sz. Bernárdot is látjuk, szép könyvét, ,De 
consideration', Eugen pápához , sz. Péter utódjához intézni : 
de okosság lenne azt is figyelembe venni, mikép sz. Bernárd 
akkor már s z e n t Bernárd, s Eugen az ő tanítványa volt, 
és magát még mindig fiának nevezte, s hogy a pápai fönség 
az ő személyében akkor a jóllét és dicsőség napjait élte. Azt 
nem tudom, ha valljon sz. Bernárdnak volt-e bátorságra szük-
sége , hogy könyvét Ili. Eugenhez intézze : de annyit kétség-
telennek tartok, hogy a clairvauxi apát ezzel nem követett el 
alacsonyságot." S miután még azt is fölemiitette, hogy az 
olajfák kertjében szomorgó , s a kereszten szenvedő Megvál-
tóhoz , távolról sem jutott tanítványinak eszökbe , olly észre-
vételeket intézni, minőkre maguknak, itéletök szerint, szük-
séges előrevigyázat- és ovakodásra intőleg, máskor szabadsá-
got vettek ; hanem még a félénkebbek is, legalább távolról, 
hallgatva követék őt; mig a bátrabbak, sz. János-, és a 
bold. Szűzzel a kereszt lábánál, nem leverve, s kétségbe esve, 
hanem elszántan és könyek nélkül álltak, bárha szivökben sír-
tak is : hasonló szilárdság- és kitartásra inti megyéje papsá-
gát és hivő népét ; hogy rendületlen hittel várják be ,ama har-
madnapot', melly a kereszt- és keresztre feszitetteknek soha 
sem veszendő sorsának folytában el nem maradhat. 

— E közben a francziák császárjának szájába a hír-
lapok szavakat adnak, mellyekből, daczára az egyenes el-
lenmondásnak , melly a különféle felfogású tudósítók szerint 
azokban rejlik , azon egyet kétségtelenül vélik minden , az 
egyház- és zaklatott fejének ,jó tanácsokat' osztogatók kive-
hetni, mikép a császár a sz.-szék jogai mellett nyilatkozó 
főpapokat megrójja, s tettöket nem helyesli. Ez utóbbira két-
ségkívül nem is számítottak az illetők, s egy az övénél maga-
sabb hatalomnak kivánták inkább tetszését megnyerni ; addig 
azonban fölösleges volna e császári beszédről szót tenni, mig 
legalább azt nem fogja a világ biztosan és hitelesen tudni, 
hogy tehát m i t mondott. Mig ugyanis a bécsi hivatalos lap, s 
vele egyezőleg a ,Budap. Hirlap' is azt mondatja III . Napó-
leonnal , a bordeauxi érseknek adott válaszában, miszerint a 
császár bizton reméli, ,,hogy az egyházra nézve a dicsőségnek 
uj korszaka fog kezdődni ama napon, mellyen mindenki osz-
tozandik azon meggyőződésemben, miszerint a pápa világi 
hatalma n e m áll ellentétben Olaszország szabadsága-, s füg-
getlenségével" (245. sz.): addig a ,Pesti Napló', oct. 14-diki 
vezérczikkében az ,Oesterr. Correspondenz'-et ekkép idézi: 
„Azon erős reményem van, hogy az egyházra nézve a dicső-
ség uj korszaka nyílik meg az nap, midőn mindenkinek velem 
együtt az a véleménye lesz, hogy a pápa világi hatalma Olasz-
ország szabadságával s függetlenségével e 11 e n k e z i k." 
Látszik, hogy nem kevesebb forog fön , mint az a felőli bizo-
nyosság , valljon igazat mondott-e, vagy nem : mert az egyik-
nek mindenesetre valótlannak kell lenni. Mi az elsőt hiszszük. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i I<£.ároIy. 

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

Most már előttünk állnak, mint megannyi tisz-
teletreméltó emlékek, a bölcsészeti világ legfényesb 
theodiceái; azon férfiaktól, kiknek nevéhez egész 
korszakok, sőt a nagy világ története van kötve : 
ha igaz, hogy a világ történetét az emberi szellem 
története tulsulyozza. A chronologicus rend legelső 
helyre állítja Platót. Minden emberek közt, írja G r a -
t r y , kik a keresztény korszak előtt Istenről szóltak, 
ő a legnagyobb. A világ őt ,isteni'-nek hivja ; igy 
nevezi őt Bossuetis: és e név igen jellemzi őt a bölcsé-
szek közt. Mi több, Plato különösen képviseli az em-
beri ész kettős járásának főbbikét, azt tudnillik, melly 
Istenhez emelkedik föl. Ha Aristoteles a másik ész-
járás halhatatlan törvényhozója : viszont Plato, a nél-
kül ugyan, hogy annak, melly aződicsőségét teszi, 
törvényeit megalapitná (törvényeket, mellyek csak 
a XVII-ik századtól fogva határoztathattak meg), 
Plato legalább mind kijelölé azokat; s azonkívül leg-
szebb példáját adá alkalmaztatásuknak , mellyet az 
emberi ész az ó-világban tőn. 

Valójában a dicsőség, az ész főbb járása törvé-
nyeinek kijelölését, és Isten léte igaz bölcsészeti be-
bizonyítását illetőleg, Socrates iskolájának jutott. 
Lássuk, miért? Az ész emelkedése a való végtelen-
hez , azon emelkedés, melly legfőbb járása az ész-
nek, s melly az Isten létét bebizonyítja, tettleg csak 
az erkölcsi föltétel következtében, a mondott vonza-
tás, vagy mint Bossuet nevezi, isteni érzet folytán 
hajtatik végre. De a socratesi, s platói iskola minden 
régi iskolák közt a legerkölcsibb: s ugyanaz , melly 
legjobban ismerte, fölfogta, s leírta a legfőbb jóhoz 
való vonzatását a léleknek. Socrates csakugyan, mi-
ként őt arról a mai sophisták vádolják, az erkölcsi 
bölcsészet alapitója. Az ő tanítása, mint jól monda-
tott, aligha egyéb az erkölcs elméleténél; „és a leg-

jobb Ítélők szerint, ugy mond T h o m a s s i n , nincs 
más czélja, mint morál által szerelmeinket tisztí-
tani." (,Tota philosophia eo pertinet, ut amores per 
Ethicam purget.' Dogm. Theol. Tom. II. cap. X. n. 
11.) Plato kívánta tehát, s ez volt a lelke rendszeré-
nek, hogy a lélek valóban a jónak e szeretetére, s ez 
erkölcsi föltételre támaszkodjék ; melly nélkül az ész 
nem alkalmazhatja a dialectikai járást, melly Isten-
hez emelkedik. Rá nézve minden dolgok kútforrása 
volt a Jó; ő tudta, hogy a J ó , atyja a világosság-
nak; hogy az Istenhez emelkedő szellem mozgása a 
szeretet erejére támaszkodik ; hogy az észjárás, mely-
lyet ő olly csudálatosan a l é l e k s z á r n y a i moz-
g á s á n a k nevez, erkölcsi föltételt, az Isten iránti sze-
retet hatályát foglalja magában ; s hogy az ész csak 
erény által fejti ki szárnyait. 

Ezért ismeré Plato, s gyakorlá jobban, mint 
bárki más, az ó-világban, az ész legfőbb járását. 
Ezért ismeré, s bizonyitá be Isten létét. Plato tudta, 
hogy az észnek nem csupán egy, de két járása van. 
Tudta, hogy a két észjárás hatalmasbika, szintolly 
szigorú levén, mint a másik, a tudományos igazság; 
mellynek képe a költészet. Ez az oka, hogy ő maga is 
költő volt, figyelés által csakúgy, mint természettől; 
valamint mindazon bölcsészek, kik az ész főjárását kü-
lönösen használták, ő is felfogta,hogy a legszebb ineta-
phorák igazak : mert magukban foglalják a dialectikai 
módszer igazságát ; s hogy a bölcsészeti gondolat e fő-
alakja , az ő emelkedésében, mint maga a költészet, 
egyszerű, könnyű és népszerű. Plato mindenek fölött 
tudta (mit is szüntelen ismétel), hogy az érzékiség, 
szenvedélyek, a lélekben a világosságnak akadályai ; s 
hogy ez akadályt le kell győzni: hogy az ember az 
ész által az igazsághoz emelkedhessék. Tudta, hogy a 
léleknek ,* és szeretetének két szabad iránya van; 
mellyek egyike a szellemet illusio- és tévedésbe ve-
zeti , másika pedig az igazságra ; hogy a bölcsészet 
megoszolhatlanul az ész és szabadság, értelmiség és 
akarat, mi több, áldozat és erény müve. Azért ma-
gyarázza szüntelen azon bámulatos socratesi monda-
tot: „Bölcselkedni annyit tesz,mint meghalni tanulni." 

Őt illeti tehát méltán az ó-világban az Isten lé-
31 
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te tudományos bebizonyításának dicsősége. — Ele-
venítsük csak újra föl emlékezetünkben azon észjárás 
természetét, melly Isten léte s tulajdonai igaz bebi-
zonyítását szolgáltatja. Látván ugyanis a szemlél-
hető tárgyakat, mellyek teremnek, születnek és 
meghalnak, mellyek elmúlnak és változnak, mellyek 
nem létezhetnének is, mellyek határok közé szorit-
vák és tökéletlenek: a szellemnek el kell távoztat-
nia e véges és tünékeny lényeket, és e képek ál-
tal fölemelkednie az örökkévalók-, láthatlan- és vál-
tozhatlanokhoz, mellyek e képeknek megfelelnek. 
Föl kell emelkednie minden véges tárgyról a végte-
lenhez, melly neki megfelel. És Grratry mértani pél-
dával bizonyítja be, hogy ez észjárás nem, csupán 
értelemnélküli mozgása a gondolatnak, hanem egy 
igen is határozott észjárás. Ez észjárás gondolatban 
a határok közé szorított lény határait eltörli, vala-
mint a tulajdonok tökéletlenségeit is, mellyeket ne-
ki a dolgok nyújtanak ; s azt állítja, hogy a határok 
és hiányok ez elnyomása által szellemünkben alakí-
tott eszme, a végtelen lény és végtelen tökéletesség 
ez eszméje, igazabb és valóságosabb léteinek felel 
meg, mint maga a t á rgy , mellyet érintünk, s a 
mellyből a dialectikai okoskodás kiindul. Állítja, hogy 
mindezen legfőbb valóságok Istenben vannak, és 
hogy ők az Isten. Illyen legalább a szellem köteles-
sége az ész világossága alatt: és valójában a szellem 
teljesíti e kötelességet mindannyiszor, valahányszor 
az erkölcsi akadály, melly gátot vet emelkedésé-
nek, elhárittatott. 

Kérdés támad, valljon Plato csakugyan ismer-
te-e világosan ez észjárást? Kijelenté-e határozottan, 
s tudta-e, hogy az örökkévaló, változhatlan és vég-
telen eszmék összege Istenben vagyon ; hogy az az 
Istennek igéje, melly maga az Isten? Sokan tagad-
ják. G-ratry sz. Ágoston-, Bossuet-, Leibnitz-, Fénelon-
nal azt tart ja, hogy Plato igen is ismerte, sőt hasz-
nát is vette e fő észjárásnak : melly egyszerű, tudomá-
nyos és módszeres emelkedés által mindenből Isten-
hez , a véges-, változatos-, tünékenyből a végtelen-j 
változhatlan- és szükségszerűhez való átmenetben 
áll. Igen, Plato gyakorolja ez észjárást, melly Isten-
hez emelkedik,-s ő annak segélyével valóban az igaz Is-
ten ismeretére jut. Ö a teremtett dolgokat veszi 
kiindulási pontul : de nem deductio állitmányaul 
(principium). Ő állítja, hogy e kiindulási pont-
ból , mint emelkedésünk egyedüli támpontjából, egé-
szen az egyetemes elvig (principium), melly a ki-
indulási ponton kivül van , föl kell emelkedni ; 
hogy az ész, az igaz dialectikai járás által, a föltét-

len [(absolut) lényig, melly élő, értelmes, szemé-
lyes, ésrmüködő (activ), emelkedik föl: azon lény-
hez, melly minden szépség-, és minden jóságnak oka, 
kútforrása; melly magában foglal minden tökéletes-
séget, tökéletlenség nyoma nélkül; melly maga a 
legfőbb Jó , atyja a világnak, és minden dolgok te-
remtője"; ki nem hozza létre müvét kényszerüleg és 
vakon, de tudattal és isteni észszel, és teremt lénye-
ket, mellyek előbb nem léteztek, hanem általa lesznek. 

Plato megmutatja, hogy az ész, a másik, tudnil-
lik syllogisticus járás által, nem jut el e határig*), és 
sohasem emelkedhetik fői a kiindulási ponton fölül; 
sem nem indulhat ki ebből : minthogy azt az ugyan-
azonság utján deductio állitmányaul veszi. És hogy 
az első észjárásra, melly egyedül bir röpkedő szár-
nyakkal, és kitünőleg bölcsészeti észjárás, vissza-
térjünk, ez tettleg csak megtisztitott lélek által gya-
koroltatik : az értelem nem fejti ki szárnyait, és a 
setétségből a világossághoz nem fordul, ha csak egész 
lélekkel nem; metszeni, vágni kell a lélekben, s azt 
mintegy körülmetélni ; ki kell metszeni belőle az ál-
latiság természeti ösztöneit, mellyek a lélek tekinte-
tét lefelé irányozzák : csak akkor fordítja meg az az 
irányt, és az igazság felé hajlik. Ekkor a lélek te-
kintete az ,isteni' és világosság felé tart ; mig a go-
noszok és istentelenek tekintetének határa, — isten-
nélküli , üres setétség. S ez az igazi oka, hogy a so-
phista, a józan bölcsészszel ellenkező értelemben ha-
ladván, a nem-létet veszi szemlélése tárgya- és ha-
táraul, és a ,semmi'-nek setétségébe rejtőzik. 

S a gondolatnak e két ellenkező iránya a sza-
bad használattól függ; a mint tudnillik mindenik az 
Isten ajándékának, azaz: miként Plato magát kife-
jezi , az Istenneli érintkezésnek, hasznát veszi. 

Igy szól Plato. G-ratry, a nagy bölcs müveiből 
hosszas idézeteket közöl a mondottak támogatására. 
Igazi lelki gyönyör, mindezt olvasni; de érdekesebb 
a kérdéses észjárás teljes leírása, miként azt Plato 
adja : valamint a határ kijelölése is, a mellyig ez 
észjárás haladhat. És itt figyelemre méltó az isteni 
dolgok megismerésének két külön foka, mellyet 
már Plato megkülönböztet. De ezeket minden érde-
kességük mellett bővebben tárgyalni, a hely szűke 
nem engedvén, jelen közlésünket nem fejezhetjük be 
annak kijelentése nélkül, hogy G-ratry a kedvezőité-
letben, mellyet a platói tanról hoz, sz.Ágoston-,aquinoi 
sz. Tamás-, Bossuet- és Thomassinnál tovább épen nem 
megy. Sz. Ágoston a hajdankorban egy igaz tant és 

*) Mit illetőleg természetesen szabad máskép véle-
kednünk. S z e r k. 
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két felekezetet lát: a két felekezet az Epicur-, és 
Zénóé, az igaz tan a Platóé. Sz. Ágoston szerint va-
lamelly tan azon pontnál fogva Ítéltetik meg, a 
mellybe e három dolgot helyezi, tudnillik : a legfőbb 
jót (fineni boni), a vüág okát (causas rerum), az ész 
támpontját (ratiocinandi fiduciam). Már Epicur e há-
rom dolgot a testben és érzékekben helyezi : tisztá-
talan felekezet; Zeno az emberben magában helyezi 
azokat: nagyravágyó felekezet; Plato az igaz Isten-
ben helyezi őket: az ő bölcsészete az igaz. Igy sz. 
Ágoston. Ő azt mondja, hogy a platonicusok az igaz 
Istenben keresék a dolgok teremtő erejét, az eszmék 
világosságát, és a gyakorlati (erkölcsi) élet javát. 
Mondja, hogy (miként azt bőven bebizonyítja Ci-
cero,) egy változhatlan, örökkévaló, nem emberi, ha-
nem tulajdonképen isteni, legelső, mást keltő böl-
cseségben helyezék e három dolgot, a legfőbb jót, 
a világ okát, és az ész támpontját. Maga sz. Pál, 
mondja másutt, sem vádolja őket, hogy nem ismer-
ték az igaz Istent. Azonkívül mondja, hogy a plato-
nicusok Istent minden teremtett szellem természete 
fölébe teszik. : őt , ki nem csak a látható természetet, 
hanem magát a lelket is teremté; ki az egész eszes 
természetet, valamint az emberi lelket, fölvilágo-
sítja, s azt anyagiatlan és változhatlan (incommu-
tabilis et incorporei luminis) világosságbani részesí-
tés által boldogítja (participatione beatam faciat). 
Engedjenek tehát minden felekezetek azon bölcsé-
szeknek, irja sz. Ágoston, kik sem a test, sem a lé-
lek, hanem egyedül Isten élvezetében lenni mondják 
az ember boldogságát: nem, miként a szellem élvezi 
a testet, vagy önmagát, sem miként barátok egy-
másban találják boldogságukat: hanem igenis mi-
ként a szem a világosságot élvezi Plato a boldog-
ságot az erényben helyezi, az erényt Isten ismerete-
s követésében : s épen ez a boldogság, ö nem kétke-
dik; ő azt mondja: hogy bölcselkedni annyit tesz, 
mint Istent szeretni. (De Civ. Dei, lib. VIII. cap. 8.) 

Aquinoi sz. Tamás Platóról megemlékezvén, 
azok ellenében, kik olly nagy férfiaknak, a millyen 
Plato és Socrates, tárgyunkat illetőleg több vétséget 
tulajdonitának, helytelennek tartja a betudást*): 

*) Mi annyit jelent csak , hogy nem a keresztény hit és 
kinyilatkoztatás fényében megtisztult, s eligazodott értelem 
haladásának szempontjából kell e nagy bölcsészek érdemét 
mérlegelni ; hanem azon setétséget és alászállást tekintve, 
melly az igazság ösvényétől eltért bálványozó világot a leg-
egyszerűbb igazságok felől is megfeledkező butaságba mérité. 
Illy állapotban is tudni, s akarni, az átalános elaljasodás- és 
tudatlanságból kibontakozva, az egy Istenhez fölemelkedni, 

olly férfiakra nézve, kik a bölcsészek közt a legeré-
nyesebbek voltak (qui fuerunt homines virtutibus 
dediti super omnes philosophos), kik az ember bol-
dogságát az erényben helyezék (solas virtutes bo-
num hominis ponebant), és kiknek minden bölcsel-
kedése erényre törekedett; „quiad componendos mo-
res corrigendosque totam suam philosophiam effin-
xerunt." (L. De laConnais.de Dieu. Tom. I. chap. 2.) 
Mindezen dicsérete Platónak azonban nincs viszony-
ban a félreértett, és sokaktól balul magyarázott ama 
bölcselettel, melly a keresztény iskolákba beho-
zatva, annyi eretnekség- és tévedésnek lőn szülő 
anyjává. K1 e z s ó József. 

A hitetlen természetvizsgálók, és a sz.-irás. 
(Vége.) 

De mit mondanak a józan'természetvizsgálók? 
Igen természetes, hogy homlokegyenest ellenkeznek 
azokkal, kik megátalkodottan csak azt a k a r j á k el-
fogadni , mit érzékelhetnek, mi tapasztalásaik hatá-
rai közé esik: mig a ,józan'-ok, elfordulva a nyegle-
ségtől , a tudomány mélyéig törekesznek hatolni, s 
a kéreg alatt magát az életerőt, a teremtmény me-
gett a Teremtőt keresik, és hivő szemmel meg is ta-
lálják. Bizonyára csak nevetséget idéz elő, mit a 
mormon,szentek' állítanak. Ók hiszik, hogy : „Minden-
nek föl kell ujulni általuk, tehát a tudományoknak is.... 
Minthogy náluk a hit azonos a tudással, legalább pro-
fétájok személyében : ennél fogva ők egész bizonyos-
sággal mondják magukról, hogy mindent, mit eddig 
a tudomány felmutatni képes volt, fölülmúlni fog-
nak Egyik apostoluk, Phelps, — Kirtlandból — 
kétségkívül nagy érdem, s roppant előhaladás: mellyet azon-
ban e kiváltságos szellemek is csak a kellőleg fölhasznált, s 
hozzájok is eljutott, vagy, mint Platóról bizonyos, általuk egye-
nesen f ö l k e r e s e t t hagyományos hit ismerete által tehet-
tek és tettek. Hogy ez emelkedés nem bennök támadt , s nem 
saját értelmi s erkölcsi természetökből fejlődött ki, hanem csak 
élesebb értelmi tehetségeiknél fogva elsajáritott nyeremény 
volt: eléggé mutatja azon habozás, sőt egyenes ellentét, melly 
például a ,köztársaság-' és a ,törvényekről' irt könyveiben 
észrevehető ; mutatja azon erkölcsi tehetetlenség, melly őket 
akadályozá, hogy szivök tisztább, és cselekedeteik szenteb-
bek legyenek , mint a többi pogányoké. Tudjuk , hogy Plato 
respublicájában milly eszményképet állított föl ; s hogy So-
crates a paederastiában semmi botrányost sem vőn észre : 
mert hiszen különben De mi sem akarunk szigorúbbak 
lenni irántuk aquinoi sz. Tamásnál ; azért hallgatunk erköl-
cseikről. A Plato által is használt kútfőket illetőleg, eleget 
mond Diogenes Laërtius azon szókkal: V.vOtv t í slç AtsyvjtTOv 
(«ítíAÖí) Traça TOVÇ xQcxpt'iTfç. (Ab his se in Aegyptum ad 
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egy, az állítandó egyetem érdekében tartott beszédé-
ben, az ,egyház'-at közös imára hívta föl: hogy a 
mennyei Atya, néhányat az égben levő nagy egye-
tem elöljáróiból onnan fölülről leküldjön, kik szol-
gái előtt a tudomány benső alapokait fe l tár ják— 
A földbuvár és vegyész ezentúl tőlök nyerendik a 
mélységek csudái felől a legalaposabb, s legneveze-
tesebb felvilágosításokat; és a növény- és állattanok-
nak tudósai, a növények- és állatokban létező élet-
erőről tőlök veendik az útbaigazításokat " (,Ge-
schichte des Protestantismus in seiner neuesten Ent-
wicklung. Von Jos. Edm. Jörg. 1858.' II. Köt. 549 — 
551. 1.) De illy fenhéjázókat nem csak a mormonok 
közt, hanem egyebütt is találhatni ; kik azt gondolják, 
hogy, ha sikerülne a tudományokat, s az empiricus 
ismereteket, alapjoktól kezdve, másként magyaráz-
ni : ugy majd csak elbánnának a Teremtőnek befolyá-
sával ; majd csak sikerülne a kinyilatkoztatást meg-
gyengíteni. 

Azonban az illy irányt senki sem helyeselheti. 
Desdouits, miután élesen megrótta a világegyetem 
keletkezte, s létezése felől fölmerült különféle mate-
rialisticus rendszereket, igen találólag igy ir : „Mi-
helyt arról van szó, hogy minden dolog világosan 
magyaráztassék meg, azonnal felhők emelkednek 
és tornyosulnak; a talányok és rejtelmek minden 
oldalról felütik fejőket, s az állítólagos értelmezők 
iszonyú erőmegfeszitéssel eviczkélnek az ismeretlen 
dolgok Óceánjában Milly okos ember érezheti 
magát kielégítve, és megnyugtatva a világ termé-
szete s eredete nagyszerű talányainak illyetén meg-
oldása által"? (,Az ember és a teremtés, stb. 1853.' 
56. 1.) — Blasius, protestáns iró és tanár, korunk 
égető kérdéseit tárgyalván, a többi közt igy nyilat-
kozik : „A ki tudja, hogy milly okokkal szokják nap-
jainkban a materialismust és atheísmust támogatni, 
az előtt nem mondok újságot, hogy a mondott rend-
szerek nem a természettudományokban, hanem a 
természetbölcsészeten alapszanak. A ki a mostani 
,exact' természetvizsgálást közelebbről ismeri, annak 
tudnia kell , hogy a materialismussal épen semmi 
köze sincsen." (,Natur und Offenbarung.4 V. Köt. 359. 

p r o p l i e t a s , sacerdotesque recepit, etc. Plat. VIII.) S. Cle-
mens Alexandrinus (Admon. ad gent.) : „Novi tuos magistros, 
etsi eos celare velis. Geometriám discis ab Aegyptiis ; Astro-
nomiam a Babyloni is . . . . Multa etiam Assyrii te docuerunt. 
Leges autem, quaecunque verae sunt , et de Deo opinio, sup-
peditata tibi sunt ab Hebraeis." Sőt (Strom. L. I.) egyenesen 

. ezt kérdi : „Quid enim est Plato, nisi Moses, qui loquitur 
Attice?" S z e r k . 

1.) S ez az oka,hogy az,exact' természetbúvárok Iegke-
vésbbé sem támadják meg a hitet, a kinyilatkozta-
tást; ők a theologusokat szabadon engedik kijelölt ut-
jokon előre haladni : csakhogy maguk számára is 
igénylik, miszerint akadály nélkül, felkarolt irányu-
kat követhessék. S ezzel a theologusok egyelőre 
beérhetik. Igen helyesen ir e tárgyban Fabri, a ma-
terialismus ellen kiadott leveleinek 9-ikében: „Ha 
azok, kik mindent érzékeik segélyével akarnak ta-
pasztalni, számukra a szabad, akadálytalan buvárlás 
jogát veszik igénybe : ugy ezt senki józanul tőlök 
meg nem tagadhatja ; s ha ők e téren a legovatosab-
ban, mindenütt helyet adva a kételynek, járnak el, ezt 
annál inkább kell méltányolni, mivelhogy az érzé-
kek általi tapasztalás vajmi gyakran tévútra vezet. 
Mig a mondott irányú természetvizsgálók azon ha-
tárok közt maradnak, mellyeket az ismeretek szerzé-
se körül elfogadott elvök tüz eléjek; és mig, mint ma-
guk bevallják, azt ismerik el föladatukul, hogy 
a testek tulajdonságait, és a természeti tünemé-
nyek törvényeit leírják, s kellő egybevetések után, 
bizonyos, az érzéki és természeti élethez tartozó 
következtetéseket tegyenek ; például, hogy vegy-
tani kísérletek utján határozott eredményeket mutas-
sanak föl a földmivelés és mezei gazdaság előmozdí-
tására: mindaddig senki sem fogja tevékenységüket 
akadályoztatni ; sőt mindenki szívből fog illy előhala-
dásnak, ugy mint a külső, anyagi mivelődés gyarapo-
dásának örvendeni. Azonban egészen más alakot 
ölt a dolog, mihelyt é r z é k i tapasztalataik, és az 
ezekből merített, egybevető észleleteik nyomán, a 
szellemi s e rkölcs i életre viszik át következtetései-
ket; vagy mihelyt az é r z é k i világban fölfedezett 
törvények nyomán, akár aphoristice, akár rendszeres 
módon, egész világrendszer tervét törekesznek fölállit-
ni." Az utóbb említett következtetések tarthatlansága 
és hamissága leginkább példákból világlik ki. Igy az ér-
zéki tapasztalások után induló természetvizsgálás 
megállapitni akarja, hogy a bizonyos meghatározott 
mélységű földréteg lerakodására 100, vagy 1000 év 
szükségeltetik. Minthogy pedig a földkérgen illy 
mélységben csakugyan roppant alluvialis (job-
ban mondva, diluvialis) földlerakodások találtatnak: 
tehát következtetik, hogy e földlerakodások képe-
zésére ennyi ezer, vagy ennyi millió esztendő volt 
szükséges. Illy következtetés kétségen kivül hamis : 
helyes volna azonban, a logika törvényei szerint, a 
következő : ,Megengedve' (a mi pedig nincs bebizo-
nyítva) , ,hogy az alluvium képezése a föld legelső 
időkorában, épen a fóldlerakodás képezésének mos-



t a n i törvényei szerint" (azaz: szintolly lassan,stb.) 
ment végbe: azon esetben annyi ezer, vagy annyi 
millió esztendő szükségeltetett.' Azonban az önkény -
leg fölállított tételt, hogy: ,a természeti tünemények' 
törvényei, mellyek szerint a változások jelenleg 
történnek, mindenkor ugyanazok és változatlanok', 
az érzékek általi vizsgálás elveiből nem lehet be-
bizonyítani ; hanem az egész nem egyéb, mint 
alanyi, philosophiai föltevés! Igy a számitások, 
mellyeket Yolger a különféle fóldképezéseket illető-
leg tesz, csak is illy hamis föltevéseken alapszanak. 
Szintolly hamisak a kiszámítások a kőszén képezésé-
re nézve; melly egyik tudósnak véleménye szerint 
1,300,000, másik szerint 9 millió, egy harmadik sze-
rint 313,600 év alatt ment végbe. Az illy kiszámítá-
sok alaptalanságát elég világosan kimutatta egy ter-
mészetbúvár Essenből (,Westfälischer Merkur.' 1858. 
288. sz.), ki a mondott év december 13-áról arról 
értesit, hogy neki sikerült, egy külön készületben, 
növényanyagokat, nyirkos agyaggal beborítván, és 
200—300 foknyi melegnek ,és nagy nyomásnak ki-
tévén, aránylag rövid idő alatt, részint fényes, ré-
szint tömör kőszénhez hasonló állománynyá átvál-
toztatni. Burmeisternek szabálya pedig : ,Valamint a 
világ törne a mérföldek millióival, ugy a világ kora 
is az évek millióival mérendő' ; — s igy az állitás : 
,hogy a nagyon is hypothetikus olvasztó-hévségtől a 
földkéreg megszilárdulásáig, és a mostani mérséklet 
megállapodásáig közel 353 millió év telt el' : ez ál-
litás nem egyéb, mint üres szófiabeszéd, melly a sz.-
irásnak időszámitását legkevésbbé sem gyengíti meg. 
Szintolly alaptalanul támadja meg Volger Mózses I. 
könyvének 18-, és 19-ik részeit; midőn, az általa el-
fogadott föltevést vévén alapul, Palaestinában a holt-
tenger keletkezését akként magyarázza, hogy a föld 
sülyedése egy , az ottani só- és gyps-rétegek által 
előmozdított helyi megüresedés következménye : 
mi azután Sodorna, Gomorrha, Zeboim és Adama 
városok elveszését vonta maga után. Pedig, dato non 
concesso, ha állana is Volger föltevése, ez a sz.-irás-
ban foglalt isteni büntetés valóságát ki nem zárná *). 

J) Milly kevéssé biztosak az illy következtetések, el-
tekintve a nevetséges oldalról : a számok ,csalhatatlan' erős-
ségének paizsa alatt a tudatlanokat tévútra vezetni, kitetszik 
M u t z 1-nak igen észszerű lehozásaiból: „Ha valamelly tájék 
vagy esőzések s patakok, vagy folyók kiáradása által viz alá ke-
rült, ez nekünk néhány nap múlva, midőn a vizek nagy részben 
lefolytak, kicsinyben, meglehetősen hü ábrázolatát fogja 
adni a föld fölületének, mint volt akkor, midőn Noe hozzá-
tartozóival a bárkát elhagyta." S leirván a mostani kiára-

A materialistáknak rossz logikája még a kö-
vetkezőből is kitetszik. Vannak ugyanis, kik az agy-
velőnek a gondolkozó-tehetséggel való azonosságát 
vitatják ; azon természettudományiig egészen he-
lyes , és senki által kétségbe nem vont tapasztalati 
tényre hivatkozván, hogy gondolkozásunk, melly, 
a materialisták szerint, egyszersmind öntudatunkat 
képezi, az agyvelőnek bizonyos irritatiojával van 
összefüggésben, s hogy az agy velőnek megsértése a 
helyes gondolkozást jobban, vagy kevésbbé hábor-
gatja , vagy pedig váltig megsemmisíti, sőt a halált 
is maga után vonja. A szabályszerűen föltett syllo-
gismus , mint azt a materialisták kívánják, a követ-
kező : ,Minthogy a gondolkozás, mennyiben tapasz-
talásunk bizonyítja, az agyvelővel szoros összekötte-
tésben van, és csupán az agyvelő ép állapota mellett 
lehetséges : következik, hogy az agy velővel egy-
szersmind a gondolkozó-tehetség is' (szerintök, a lélek 
öntudata) ,megsemmisíttetik.' E tétel logikai hamis-
sága, hogy rövidek legyünk, eléggé kiviláglik abból, 
hogy a gondolkozó-tehetség és az öntudat, a szellem 
és annak organuma, az agyvelő, ugyanazonosnak, és 
egymástól elválhatlannak vétetik! Ennyire vezet az 
csupán érzéki tapasztalatokra támaszkodó, hitetlen 
természetvizsgál ás ! 

A fönebbiekután, lássuk még röviden, milly vi-
szonyban áll a természettudomány a Theologiához, a 
természet általi kinyilatkoztatás a szellembeni kinyi-
latkoztatáshoz ? A felelet igen könnyű: a Theologia 
ott fogja föl a fonalat, hol azt a természettudomány 

dások után napirenden levő változásokat, igy folytatja: „Mi-
ként itt kis mértékben , szintúgy volt akkor az egész földön 
végtelenül nagyobbított arányban ; mert a természet törvé-
nyei szerint ugyanazon ok hasonló eredményeket szokott elő-
idézni. A világözön vizei leapadtak, a lakható föld előállott, 
és egy hónap múlva megszáradt. A föld mélyének és iszonya-
tos üregeinek setét éjébe folyt le a vizek egy része ; a másik, 
sokkal nagyobb rész, a föld fölületén maradt A vizek 
harmadik része pedig a légben párolgott e l , és megkezdődött 
a gőzök felszállása, és eső alakjábani lehullásának körfutása, 
kezdődtek a hőség, viharok és hideg változásai, a zápor, 
jégeső, hó, csendes idő és szélvész, mint jelenleg is léteznek.... 
Az egész félgömböt a legnagyobb hegyeken fölül elárasztó 
vizözön, a légkör melegének legnagyobb részét azonnal el-
vonván , azt nedves gőzökkel töltötte e l , s az árviz apadása 
után is még a földön maradt viznek borzasztó tömege sem vala 
alkalmas , a levegőnek előbbeni egyforma melegét újra elő-
idézni" . . . Innen következik „az éghajlatok jelenlegi viszo-
nya", „az évszakok változása" stb. (,A föld és az emberi-nem 
őstörténete stb. Irta M u t z l Sebestyén. 1853.' 153—51.) 
Lám, milly szabadon mozog a józan' természetbúvár : a nélkül, 
hogy a kinyilatkoztatást gyengitni törekednék ! 
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elejti. Valamint a természettudomány az érzékelhe-
tőt mint valósággal létezőt elismeri, s buvárlatait 
mindaddig folytatja, mig az érzékek alá nem tarto-
zók határáig ju t : szintúgy a theologus az érzékfö-
löttit mint valósággal létezőt tekinti; hogy annak 
jelenségeit és törvényeit egészen a fölfoghatlan, ter-
mészetfölötti Fölényig fúrkészsze. Ugyanazon logiká-
val, mellyel a természettudomány az érzéki világ 
tekintélyét elfogadja, a Theologia a kinyilatkoztatás 
tekintélyére támaszkodik. Valamint a természettu-
domány nem alkotja a természet törvényeit önkény-
leg önmagából, hanem a létezők ismeretéből szár-
maztatja: szintúgy a Theologia a maga föladatát 
azok ismerete által oldja meg, mik a nyilatkoztatás-
ban a d a t t a k A természet és malaszt közt bizo-
nyos szükséges átmenet létez. A középpont ugyanaz : 
hanem a szellemnek köre nagyobb, és sugarai mesz-
sze túlszárnyalják a természeti életet. A fensőbb az 
alantit, a szellem a természetet fölülhaladja; s igy a 
kiséríet, a természetet önállóvá, függetlenné, a szel-
lemet nélkülőzhetővé tenni, kerülhetlenül ürt hágy 
maga után, s a buvárlást a leglényegesebb dolgok-
nál lehetetleníti. Minél fogva az érzék fölöttit egé-
szen mellőzni, alig egyéb, mint az érzékieknek földe-
rítéséről önkényt lemondani. Azonban más részről az 
öntudatos természetvizsgálás jogosan megvárhatja, 
hogy más tudományszakok akadályokat ne gördít-
senek eléje... Egyik a másiknak területét akadályo-
zólag át nem lépheti. A józan természetvizsgálás be-
éri, a physikai dolgok tulajdonságait fölfedezni s 
leírni; s e fölfedezés és leírás szükségképen a valóság-
gallétező fensőbb törvények-s erőkhez vezet, mely-
lyek által az anyagi dolgok léteznek : vagyis a te-
remtmények okvetlen a Teremtőhez vezetnek. S eb-
ben igen világosan ki van mutatva a természetvizs-
gálásnak viszonya a kinyilatkoztatott hithez. A ter-
mészetnek buvárlata a minden dolgok Teremtőjéhez 
vezet: csak az önhitt előítélet hozza a természetet a 
kinyilatkoztatással ellenkezésbe ; minél fogva igen 
helyesen jegyzi meg a sz.-irás : „Az esztelen mondja 
szivében : nincs Isten." X. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, october 13 án. Az itteni papnövelde, 

számra 54 , növendéke előtt ma olvastattak fel szokásos iinne-
pélylyel az intézet törvényei; melly ünnepet biboros érse-
künk ő eminentiája is magas jelenlétével szerencséltetni mél-
tóztatott. Ha a széles magyar egyház előtt ismeretes nem 
volna ő eminentiájának főpásztori buzgalma, ihletettségünkben 

nagyon is eláradnánk annak közlésével : mennyire meghatott 
minden jelenlevőt kenetteljes intéseivel, szelid serkentésével, 
atyai leereszkedésével. A kegyes főpap a nagy megye szük-
ségeit fölemlítve, a papi hivatás igényei-, s a kor kiváló szük-
ségeinek nyomán hathatósan sürgeté a papi erkölcsök, s a 
tudományos mivelődés gyakorlatát. Minden erélylyel sürgette 
a latin nyelv gyakorlatát is ; melly a kath. anyaszentegyház-
nak anyanyelve, a magyar egyháznak pedig e fölött saját-
ságos drága kincse. Innen a megyében divatozó nyelvekre 
áttérve, nyomatosan követelte azok megtanulását ; mert 
ha a magyar nyelvet, ugy mond, mint hazánk nyelvét 
tudni kell, és illik is : a német nyelv a birodalom nyel-
ve ; a tót nyelvre pedig a megyének nagy szüksége van, 
annyira, hogy a ki csak egy nyelvet tud , az magának, s a 
megyének hátrányára, a megyei kormányzatnak bajára van. 
A tudományos mivelődést fölemlítve, talán nem lesz érdek-
telen följegyezni azt is, hogy az 1856-ik évben a biro-
dalmi püspöki kar által meghatározott, s az 1858-iki eszter-
gomi tartományi zsinatban elfogadott theologiai tanrendszer 
a kijelelt mód szerint intézetünkben ez idén már életbe léptet-
tetett. És igy hat tanár, kik közül egyik ideiglenes helyettes, 
hetenkinti tizenkét órával, négy osztályban adja elő a tantár-
gyakat; az első osztályban , vagyis első évi tanfolyamban , az 
alapzatos hittan, a kinyilatkoztatás története, az ó szövetségi 
könyvértelmezés, s a zsidó nyelv adatik elő két tanár által ; 
kik a másodévieknél szinte tartanak előadásokat a szent atyák 
iratainak értelmezéséből, s az ú j szövetségi tanulmányok-
ból : mig legott egy harmadik tanár az ágazatos hittant, 
és a dogmákra vonatkozó uj-szövetségi helyeket magyarázza. 
A harmadévieknél a negyedik és ötödik tanár működik; 
előadván az egyháztörténetet, s az erkölcstant: kiknek 
egyike a negyedévieknél e fölött a hitoktatástanból, má-
sik a szertartástanból tart előadást ; mig a hatodik tanár 
ugyanott az egyházi jog mellett, a lelki-pásztorkodás kor-
mányzati részét tanitja. A hitoktatástanban különös figye-
lem fordittatik a hitelemzésre ; a szertartástanban a bűnbánat 
szentségének kezelésére ; a kormányzati részben pedig arra, 
hogy a növendékek alkalmas népiskola-igazgatókká, s nép-
nevelőkké képeztessenek. Adja Isten, hogy ezen nem csekély 
áldozattal behozott uj rendszer bőséges, és kielégitő sikert 
eszközöljön: annyival is inkább, minthogy az előkészületi 
tanulmányok közt a latin nyelv gyakorlatára, s a bölcseleti 
tudományokra szükségesnél kevesebb gond fordíttatván, a 
Theologia növendékeinek és tanárainak működése sokkal 
fárasztóbb , mint azelőtt vala. Annyit azonban e rendszerről 
is eleve elmondhatunk, hogy Isten kegyelme után itt is csak 
a növendékek tehetsége- és szorgalmától, meg a tanárok 
i'igybuzgalnia-, avatottsága-, s módszertani minőségétől fog 
az óhajtott siker függni. 

Temesvár , october 12-én. „A nap futását naponkint 
újra kezdi, s a természet évenkint magányt keres, téli nyu-
galmába lép, hogy ereje megifjodjék, s uj gyümölcsök és ter-
mények hozhatására önmagát képesitse. Három természeti 
törvény erejénél fogva történik , hogy az ugarföld is éves 
nyugalmából veszi csak termékenysége ujabb bőségét ; mig a 
szőlőtőkét évenkint metszeni kell, nehogy a szőlőfürtök helyett 
lazát hozzon. A tüz, ha csak nem éleszted, elalszik ; s a leg-
erősb épület is összeroskad, ha nem támogattatik. S ez a 
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lelki állapot sorsa is stb." Igy szól megyénk főpásztora egy, 
még folyó évi martiusbóban megyei papságához bocsátott 
körlevelében, mellyben anyaszentegyházunk feje, a dicsősége-
sen uralkodó IX. Pius pápa ő szentségének Austria püspöki 
karához 1856-ban bocsátott apostoli levelében foglalt, s a ne-
vezett körözvényben hivatolt buzditó szavakat követve , olly 
intézményt léptetett életbe, mellyért Csanádmegye papsága 
magát örökre hálásan lekötelezve érzendi. A l e l k i g y a -
k o r l a t o k a t különösen ajánló szentséges atya apostoli 
szavaira buzdulva méltóságos püspök urunk, nehogy (saját 
szavai a köriratban) a főben találtassék a lelkiekben laokadt-
ság , a lelki gyakorlatokat a megyei papság számára ezután 
é v e n k i n t rendelte megtartatni ; mi végre a ft. csanádi 
káptalannál 2000 frtnyi alaptőkét tőn le alapítványul : hogy az 
évi kamatból a lelki gyakorlatok tartása alkalmával teendő 
költségek fedeztessenek ; főleg pedig a káplánok és szegényebb 
lelkészek útiköltséget nyerjenek. Ez üdvös rendelkezés foly-
tán ez évi septemberhó 26—30-ik napjain csakugyan meg is 
tartattak a lelki gyakorlatok itt városunkban S t r e b i c z k y 
Alfonz, a capucinus atyák kiérdemült rendfőnöke, jelenleg 
a győri püspök ő méltóságának gyóntató-atyja , s nt. K u -
b i n s z k y Mihály kalocsai papnöveldei lelkiatya s tanár 
vezetése alatt. Szép számmal (38-an a lelkészi rendből; a 
hallgatók összes száma 60 volt) , jelentek meg a hivek üdvé-
nek eszközlése mellett saját lelki üdvökről sem feledkező me-
gyei lelkészek : kik bizonyára a jeles elmélkedések-, intelmek-
és oktatásokból sok lelki haszonnal tértek vissza övéik körébe; 
megujult buzgósággal magukat magasztos hivatásuknak szen-
telendők. Fájdalommal kell azonban megemliteni, hogy a 
mélt. főpásztor, gyenge egészségének hirtelen megváltozott 
állapota miatt, egészben részt nem vehetett e lelki gyakorla-
tokban. Kik a már mélt. püspökünk kormánya alatt két izben, 
1852-ben Radnán J u r i g a atya, s N o g á l l János (minta 
pesti központi papnövelde lelki igazgatója), s 1857-ben Te-
mesvárt K l i n k o w s t r ö m Miksa és Z i m á n y i József 
Jézus társaságabeli atyák vezénylete alatt tartott lelki gya-
korlatokban részt vettek, érezték a hiányt, mellyet főpászto-
runk távolléte okozott; hisz mint átalán véve a megyei papság-
nak, ugy különösen a szent magányba összegyülteknek ő lelke, 
s mindene. Adja az ég , hogy jövőben még számtalanszor 
részt vehessen, és tapasztalja az örvendetes eredményt, mely-
lyet szent intézménye előidéz; de áldja is az ég: mivel bőke-
zűsége főleg az ifjú segédlelkészeket azon helyezetbe hozza, 
hogy a buzgóságukban netaláni lankadozást meggátolják ; 
,,resuscitando gratiam, quae data est per impositionem ma-
nuum." 

K o l o z s v á r , oct. 13-án. Ritka öröm és magasztos ün-
nepélyek derültek a közelebb mult napokban Kolozsvár kath. 
lakóira. Ugyanis Erdélynek kegyelettel tisztelt és szeretett 
főpásztora, dr. H a y n a Id Lajos ur ő nagyméltósága, f. hó 
8-án városunkat szerencsélteté hivatalos látogatásával. Fo-
gadtatása magas méltóságához illő , szives , és benső tisztele-
tet tanusitó volt. Eléje diszes küldöttség járula ; bent a város-
ban a tanuló ifjúság, zászlói alá gyűlve, s két sorban felál-
lítva, tanáraival együtt fiúi alázattal fogadá a fáradhatlan buz-
galmu főpásztort. Következő napon a hitbuzgó főpap mutatá 
be a vérontásnélküli szeplőtelen áldozatot. A szent-mise be-
végezte után ő excel lentiája apostoli hévvel, és sziveket elraga-
dó ékesszólással mindnyájunknak legszentebb tanítást adott. 

Leirhatlan a lelki élvezet, azon hitbuzgalom, melly a Szent-
lélek élő templomában, a szivekben fölfakadt, s minden arczon 
olvasható volt. Vajha többször lehetnénk szerencsések, az élet 
igéit ő exeellja magasztos ajkairól hallhatni ! Miután 300-nál 
többet avatott föl szent religiónk bajnokivá a bérmálás szent-
sége által, még harangot is szentelt; és életbe lépteté itt is, 
mint Erdély több városa- és falvában az Oltári-szentség imá-
dására, és a szegény templomok fölsegitésére alakult nőegyle-
tet. Végezve az órákig tartott szent foglalkozásokat, kegye-
sen , és ritka türelemmel hallgatá ki a hozzá özönlő folyamo-
dók kérvényeit ; s mint isteni Mesterünk valódi apostola, vi-
gaszszal bocsátá el azokat magától : fölszántván a könyeket 
atyai jósága- és szeretetének melegével. A minden rendű és 
rangú tisztelgők látogatását fogadva , s viszonozva , 11-én a 
helybeli rom. kath. főgymnasiumot szerencsélteté kegyes lá-
togatásával. Reggeli 6 órakora kegyesrendü atyák fogadák 
templomuk ajtajánál a buzgó főpapot: a sz.-misén , mellyet 
ő exeellja olvasott, a gymn. ifjúság is je lenvol t tanáraival 
együtt. Ezután a szerzetesek kíséretében a collegiumba, s rö-
vid szünet után a lyceumi épületbe indult őnméltósága; melly-
nek küszöbénél az összes tanári személyzet jelenlétében , a 
gymn. igazgató magyarul üdvözölte a nyájas főpapot, mint 
az erdélyi rom. kath. tanintézetek főigazgatóját : mire ő exeellja 
a legszivélyesebben kegyeskedett válaszolni. Innen a 8-ik osz-
tályba vezetteték ; hol a növendékek egyike latin beszéddel 
üdvözlé : mellyre szintén latinul szólott az ifjakhoz. Néhány 
növendéket kikérdezett különféle tantárgyakból: legtöbbeta 
hittanból; s igy cselekvék mind a 8 osztályban. Az 1-ső osz-
tályban egy növendék . vőn bucsut magyar beszéddel ; forró 
háláját nyilvánítva a magas látogatónak, hogy magát hozzánk 
megalázni méltóztatott. A tettek dicső féríia, hazánk és nem-
zetünk disze, Erdély kath. lakosságának öröme és büszkesége, 
a nm. főpásztor és főigazgató, a tanulók szorgalmát és helyes 
feleleteiket illőn megdicsérni, a tanárok buzgó, lelkismeretes 
eljárása fölött magas tetszését és megelégedését nyilvánítani 
kegyeskedvén , lelkes , buzditó szavakat intézett az ifjakhoz : 
melly kenetdus intelmek a fogékony ifjú szivekben bizo-
nyára ohajtott gyümölcsöket termenek a jelen és jövő életre. 
Meglátogatá még ő exeellja a physikai termet, ásványgyüjte-
ményt, rajziskolát, lyceumi könyvtárt, csillagdát, az elemi 
fi- és leánytanodákat ; mindenütt egy szeretetteljes atyának 
szel id képében tűnvén fel. F. hó 11-én reggel sz.-misét szol-
gálván ő exeellja, s apostoli áldását adván az ifjúságra, eltá-
vozott körünkből. Az ég áldása kisérje eltávozott atyánkat; s 
ápolja a szivekben a jó magot, mellyet buzgósága hintegetett. 
Mi naponkint kérjük a Mindenhatót, hogy híveinek üdvére, 
anyaszentegyházunk gyarapodására, s hazánk javára, a lan-
kadatlan buzgalmu főpásztort sokáig tartsa , éltesse ! 

R o m a , oct. 8-án. „Sz. atyánk, a pápa (irják a L'Uni-
versnek,) Castel-Gandolfoba tevén át (6-án) lakását, odautaz-
tában a népesség lelkesült örömének jeleivel találkozott ; mely-
lyek Castel-Grandolfoban njég erélyesebbekké váltak. Tegnap 
Grramont hg , ki Frascatiban mulat, a pápai lakba ment, és 
engedelemért folyamodott, ő szentsége lábaihoz tiszteletének 
jeleit letehetni. Ő szentsége őt fogadni méltóztatott. Lesznek, 
kik e ténynek jelentést kölcsönözendnek, minővel az nem bír." 

F r a n c z i a o r s z á g . Párisi lapok meghozták ama ne-
vezetes beszédek szövegét, mellyek egész Európára olly nagy 
hatást gyakoroltak ; s mig a catholicismus ügyének hü bará-
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tit méltó aggodalommal töltik el a pápai államok és sz.-szék 
sorsát illetőleg, az ezt megtámadó antikatholikus hatalmakat 
egészen az elbizakodásig felbátorítják. A bordeauxi érsek 
által oct. 11-én mondott beszéd csupa kérés: intézve egy 
uralkodóhoz, kinek Isten erőt adott sok jó-, de szintannyi 
rossznak is elkövethetésére ; s intézve olly hangon, melly nem 
az örömtelt bizodalom, hanem a reményt csaknem kizáró féle-
lem hangja : s melly mindennél inkább bizonyitja, hogy a kit 
i g y kell kérni, attól az egyháznak nagy oka van tartani ; s 
hogy az orleansi, toursi, s más franczia főpapok egyedül azt 
m o n d t á k ki nyiltan, mit valamennyien é r e z n e k , még a 
bordeauxit sem véve ki, titokban. Hisz a tények valamennyi-
nek érthetőleg szólnak. A bordeauxi érsek a francziák csá-
szárját emlékezteti azon örömteljes fogadtatásra, mellyben 
nyolcz év előtt részesült Bordeauxban : ama lelkesedésre, 
mellynek kitörő zajától az ősrégi bazilika falai megrendültek ; 
ama reményekre, mellyekkel az uj császárság felavatási ünne-
pélyét ő is , a bibornok-érsek, clerusával együtt, megülte. 
„Mi akkor imádkoztunk azért, ki a forradalom mindig ma-
gasabbra csapdosó hullámainak gátot vetett ; ki az egyház és 
papság homlokán a tisztelet fénykoszoruját megerősité, melly-
től őt megfosztani vala szándék ; s ki magas hivatását azzal 
kezdé meg, hogy Krisztus Jézus helytartójának visszaadá 
városát, népét, s ideigleni hatalmának teljét. Ma sire! ha le-
hetséges, még hőbb buzgalommal imádkozunk, hogy önnek 
Isten módot is adjon, mint megadta az akaratot hozzá, hü ma-
radhatni ama keresztény politikához, melly miatt áldatik ön ne-
ve, s melly talán titkos forrása az uralkodását követő szerencse-
és dicsőségnek. Imádkozunk olly bizodalommal, melly átalko-
dottnak mondható (qui s' obstine), olly reménynyel, mellyet a 
siralmas események, és szentségtörő erőszaktételek sem birtak 
megfosztani bátorságától: és e remény indoka, mellynek valósu-
lásama olly nehéznek látszik, Isten után ön maga, sire! ön, ki 
az egyháznak legidősb fia volt, s még mindig akar lenni ; Ön. ki 
amaz emlékezetes szavakat mondta: ,Az egyház tiszteletreméltó 
fejének világi fejedelemsége legbensőbben össze van valamint 
a catholicismus fényével, ugy Olaszország szabadságával és 
függetlenségével is kötve.' Gyönyörű gondolat ; teljesen egye-
ző amaz érzelmekkel, mellyeket ön dynastiájának fölséges feje 
vallott, midőn a pápák földi hatalma felől igy szólott : ,Száza-
dok vitték e müvet véghez ; és jól van , hogy véghezvitték.' 
Tegnap, midőn fölséged először tette lábát ama kegyhelyi 
városba, melly mint valamelly bűvöletre keletkezett egy , ez 
ideig elhagyatott vidéken ; midőn egy még be sem végzett 
szentélyben térdelni látták ; egy olly menhelyen, melly a világ 
zaja elől mindenkép elzárva, egyedül az ég felé van nyiltan, 
hogy az onnan alászálló harmatot elfogadja : mindnyájának 
ugy tetszett, hogy e helynek szeplőtelen pártfogónéja valamint 
önre, ugy fölséges nejére és szeretett fiára is kiterjeszti anyai 
pártfogását. Ön hálaadóját fogja iránta lefizetni, ha Fiát, hely-
tartójának személyében, diadalra segíti. E diadal méltó önhez. 
Sire ! az a kath. világ aggodalmainak vetend véget, melly azt 
elragadtatással üdvözlendi." Mit felelt legyen a császár ezen 
,átalkodott bizodalom'-mal mondott, s I. Napoleon érzelmeire 
hivatkozó (!) beszédre, valamennyi lapok közölték : mi itt elé-
geljük azon sorokat fölemlíteni, mellyek iránt múltkor kétség-

nek látszott a ,varians lectio' helyet engedni. A császár azt 
mondá : „hogy az egyházra nézve a dicsőségnek uj korszaka fog 
kezdődni ama napon, mellyen mindenki osztozandik azon meg-
győződésemben , miszerint a pápa világi hatalma n e m áll el-
lentétben Olaszország szabadsága- s függetlenségével." S ez-
zel a császár egy sokak által félreismert nagy igazságot mon-
dott ki : de azt alig kell mondanunk, hogy e szavak, az egy-
ház legidősb fiától várt segélyt illetőleg, mit sem jelentenek : 
mivel azt várni, hogy az e g é s z v i l á g (vagy ki az a ,minden-
ki '?) olly meggyőződéssel viseltessék a pápa világi hatalma 
felől, mint minővel az ezt tisztelő katholikusok viseltetnek 
(főleg a jelen, annyi vallási felekezetek , eltérő politikai néze-
tek , s valamennyin tultevő hitlenség szelleme által összeza-
vart vóleménychaosban), kissé több , mint mennyit az okosan, 
tehát csak valószínűt reménylő katholikusok várni feljogosit-
vák. Miután tehát ezt várniok nem lehet, a császár által fel-
állított alternativa másikát, a világosan kimondott fenyegetés 
teljesedését, k e 11 várniok : tudnillik a sz.-szék és catholici-
smus ügyének magára hagyását, vagy épen franczia részről 
is bekövetkező egyenes megtámadtatását. A kath. egyház 
zaklatott fejének, ez üldöztetés sanyarú napjaiban a franczia 
kormány által adott tanácsok, mellyekre a császár beszé-
dében vonatkozik, tudvalevőleg már csak azért sem fog-
nak sokat használhatni, mivel azokat a saját érdekeit bizonyo-
san legjobban értő pápa, valamint legnagyobb elkeseredéssel 
vette, ugy vértanúi halálra is kész elszántsággal utasitá visz-
sza. Hogy azután mi fog történni, azt természetesen ki sem 
mondhatja meg. Egyedül annyit tudunk, hogy a pápaság I. 
Napoleon alatt is üldöztetett : de azért meg nem semmisitte-
tett ; a pápák többször szenvedtek sokat, és sokáig : de azért va-
lódi méltóságukban meg nem aláztattak ; ügyök elveszettnek 
látszott : de végre mégis diadalmaskodott. Isten minden viszon-
tagságok által csupán javát akarja, s eszközli is a szenvedé-
sekben ős eredetére emlékeztetett egyháznak : s azt már nein 
emberi belátás, hanem isteni hit mondatja velünk, és minden 
igaz katholikussal, hogy az anyaszentegyházat olly bölcseség 
vezérli, mellyen semmi politikai lángész, semmi világhatalom, 
semmi, még olly átalános uralomra jutott hitlenség sem fog-
hat ki. A kath. egyház soha sem hivja ki daczból elleneit ; de 
azoktól soha sem is retteg, még ha legszentebb igazainak 
védelmében, Napóleonokkal kellene is szembeszállni. 

— A franczia püspöki kar által a sz.-szék jogai mellett 
emelt erőteljes szózatok a kormánynak annyira alkalmatlanok, 
hogy az azokban védett igazságot nem tudván máskép el-
nyomni, legalább hallgatásra kárhoztatja. A lapoknak átalá-
ban , még a vallási kérdésekkel foglalkozó e g y h á z i lapok-
nak is megtiltatott, a püspökök körleveleit közölni. A L'Uni-
vers , melly utóbbi számaiban a moulinsi s aixi főpásztorok 
iratait adta, szinte tudósitja olvasóit e tilalomról ; s ennél fogva 
a hozzá beküldött körleveleket (nevezetesen a vannesit, sois-
sonsit, quimperit, nevers- és digneit stb.) kénytelen elhagyni. 
Ha a tilalom nem vétetik vissza, az az egyházi lapok meg-
szűntét fogja eredményezhetni : mert a hol a sz.-széket és ca-
tholicismust olly szabadon lehet ostromolni, s gyalázni, mint 
az About-k honában , ott kiállhatatlan lenne a csupán kath. 
organumokat elnémitó zsarnokság. 

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

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

(Viszhang Erdélyből.) 

T. cz. H o r v á t h Ferencz ur , közelebbről sajtó 
alól kikerült munkájának, már e becses lapokban 
mutatványul közlött darabjaira, azon kérdések szó-
lamlának meg többekben , kik görög-egyesültek és 
nem-egyesültek közepett élünk : valljon eléggé s z i v-
h e z s z ó l ó k lesznek-e ez, egyébiránt alapos tudo-
mányossággal i r t , és lelkes szózatok? Korunkban, 
midőn a forrongó eszmék oda vivék a dolgot, hogy 
nem csak a könnyen meginduló többség kész a ha l -
h a t a t l a n l é l e k ö r ö k b o l d o g s á g á t illető 
ügyet anyagi érdekeknek feláldozni, hanem itt-ott 
még a lelkesebbek is hajlandók, a vallást kevésbbé 
fönséges ügyeknek alárendelni, eléggé kíméletesnek 
találandják-e egyházunk ez ezer-éves sebének kije-
lölését? Annyira kíméletesnek, hogy a gy ógyitandó, 
bizalommal hajoljon a gyógyulni akarásra? 

E kérdésekhez, a munkának elolvasása után, 
még az is járul t , hogy az erdélyi görög-egyesülte-
ket illető adatok nem csak rövidek, hanem kevésbbé 
correctek is. Minket mindazáltal ama tisztelet, mely-
lyet a szerzőnek jó szándéka, szép lelkesedése, tu-
dományossága , és dicsérendő szorgalma valóban ér-
demel; a méltányosság érzete, melly a fényes mű-
nek kisebbszerü árnyoldalait, már az ügynek szent-
ségeért is, elnézendőknek sugalá, mindeddig hall-
gatásra késztetett. Sejtelmünk azonban fájdalmunkra 
beteljesedék: a szózat olly viszhangra talált, melly 
kedvezőnek épen nem mondható. A Brassóban meg-
jelenő román-oláh újság mellékletének 33 ik számá-
ban, ,Bibliographia Theologica' czim alatt ezek ol-
vashatók : 

„Jelenkorunk irodalmi újdonságai közt olly 
munkára találunk, melly a két nagy egyházat, a 
nyugotit és a keletit tárgyalja, olly időszakban,mi-
dőn ez ügy már elaludtnak, vagy mellékeltnek lát-

szék. E könyv, mellynek rövid bírálatát adni szán-
dokunk, magyar nyelven jelent meg e czim alatt: 
,U n i o', vagyis stb." 

„A munka, melly 32 ivnél nagy nyolczadrét-
ben kevesebbet nem foglal magában, három főrészre, 
több szakaszra, s fejezetre oszlik, és egy függelék-
kel bir. A két első rész a szakadás alaptalanságának 
okairól, a harmadik az egyesülés szükségességéről 
szól; a függelék Magyar-, Orosz-, Török-, és Görög-
országról , a dunai fejedelemségekről, Tótország, Bá-
nát, Bukovina s Erdély görög-keleti nem-egyesült 
népeiről és papságáról szóló statistikai adatokat hoz; 
mihez a történelmi adatok némi vegyülete is járul. 
Mi futólag átlapozván az átalános történeti részt, 
melly különben is eléggé ismeretes az egyházi tör-
ténelemből , hol az ,sine ira et studio' megíratott, töb-
bet foglalkozánk azon fejezetekkel, mellyek az oszt-
rák tartományok görög-keleti nem-egyesült egyhá-
záról, s különösen a románokról szólnak; mindent 
csupán a tárgyilagos történelem szempontjából vet-
tünk: de sajnálattal kény telenitteténk letenni a köny-
vet; annyi idővesztést, fáradságáldozatot, papir- és 
nyomdavesztegetést látván benne. Ha elhallgatjuk is 
azt, hogy e munka m a g y a r nyelven Íratott,és igy 
semmi kilátás, hogy azon országokban, hol nem-
egyesültek laknak, olvastassák; ha nem feszegetjük 
is azon hetyke, s lenéző modort, mellyet szerző azok 
irányában használ, kiket a nyugoti egyháznak kí-
ván megnyerni: épen az ujabb történelem- és sta-
tistikában olly tudatlanságot árul el, mellyen csu-
dálkozni kell. Olvasóinkat, kik állitásunk igazságá-
ról meg akarnak győződni, csak a 364 — 380-ik la-
pok átolvasására utaljuk; valamint azon szakaszra is 
a 22 7-ik lapon, hol a keleti s nyugoti szertartás kü-
lönbségéről szói: mellynek utolsóját" (alkalmasint 
e 1 s e j é t akará mondani a biráló, *) „ugy látszik, 
csak mint valami ritkaságot, és hallomásból ismeri; 
a keleti vallás szelleméről pedig, jó és rossz sajátsá-

Ezzel is bebizo nyitva, bogy egyes szavakban hibát 
követni el vajmi könnyű , s igy megbocsátható közös gyarló-
ság; mellyért nem kellene magát a fődolgot, és erre fordított 
igyekezetet kicsinyelni. S z e r k. 
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gáiról épen semmit sem tud. Nyelve egyébiránt vá-
logatott és tiszta ; csakhogy az eszme sokszor kisik-
lik hatalma alól : nem tudja, miként tárgyalja ; a lo-
gika nem segíti ; s illyenkor szónoklati phrasisokhoz 
folyamodik. Ebből azután természetesen következik, 
hogy a szerző elszédülvén, czéljának elérésére épen 
az ellenkező eszközökhez nyul ; hogy valóban még 
barátjai, s ügyfelei is, kik nálánál gyakorlatiabbak, 
kénytelenek felkiáltani : bona causa male defensa." 

Eddig a kemény, és nem i n d o k o l t bírálat. 
Aláirjuk-e azt, miután czikkünk elején magunk is 
némi aggodalmat nyilvánitánk a munka leendő ha-
tása fölött? Semmiképen sem. S ha mégis igénytelen 
nézeteinket e helyen nyilvánítani sietünk, teszszük 
azt, nem csak a minden esetre becscsel biró munká-
nak méltánylásából, és a tárgyalta ügy iránti érde-
keltségünkből , hanem egyszersmind a bírálat kellő 
megvilágításának tekintetéből is *). 

Először is azon akad föl a biráló, hogy a mun-
ka magyar nyelven íratott : és igy az illetők előtt 
ismeretlen marad. Mi abból, hogy a pályakérdést a 
pesti egyetem hittani kara tűzte ki , helyesen ama 
szándékra vélünk következtethetni, miszerint az ar-
rai megfelelés épen a birodalmunkban lakó nem-
egyesültek érdekében czéloztatott. Már pedig mond-
hatni-e, hogy Magyarhon- és társországaiban a ma-
gyar nyelv az illetők előtt ép olly idegen, hogy az 
azon irt munka egészen ismeretlen fog maradni? 
Nem hiszszük; maga a bírálat ellenkezőről tesz ta-
núságot. 

Másodszor: biráló szerzőnk irmodorát restelli. 
Erre igen rövid a felelet. Az igazságnak szava annál 
élesebbnek látszik, minél vele ellenkezőbb vélemény-

*) Igen köszönjük a felszólalást, már csak az általa 
eszközlött figyelemgerjesztés tekintetéből is. Jó , ha kellőleg 
ismerjük helyezetünket, s jó- és rosszakaróink számát. Sőt 
örültünk volna , ha szinte ez uton , és közvetlenül értesitte-
ténk vala azon, némellyek által nyilvánított, fölöttébb naiv 
kivánatról is, mellynél fogva az erdélyi görög nem-egyesültek, 
legalább némelly szóvivőik , hirlapilag léptek föl azon követe-
léssel , miszerint vallásuk Erdélyben ,u r a 1 k o d ó n a k' is-
mertessék el. Szerény kivánat. Minthogy más, e követelést 
méltán megrovó lapok puszta utánmondói nem akaránk lenni, 
de a dissonantiák terjesztésében soha sem is telt kedvünk, 
hallgattunk e jelenségről : most azonban látjuk, mikép helyén 
lett volna e nevezetes adatot is följegyezni, hogy megszün-
tessük az a fölötti csudálkozást, ha az ,Unio' felőli munka olly 
szellemben biráltatik meg az illetők által, melly a kivánt czél 
eléréséhez kevés, vagy semmi reményt sem nyújt. Azonban 
Istennél nincs semmi lehetetlenség. Az ő malasztja csudákat 
mivel : nélküle pedig úgyis minden emberi rábeszélés foga-
natlan. S z e r k. 

ben vagyunk, és minél inkább találtatunk általa. A 
bírálat e kifogása azért annál feltűnőbb előttünk, mi-
vel a bírálót, mint velünk egyesültet, a Theologia-, 
s Históriában szép ismeretekkel biró férfiút van sze-
rencsénk ismerni. Azonfölül szerzőnek a k i t ű z ö t t 
kérdést kellett zsinórmértékül tartania, s ennek foly-
tán munkáját a történelemre is alapitni. Tehet-e már 
róla, ha a történelem szava, mellyen változtatást 
nem volt szabad tennie, itt-ott keményebb hangú? 

Hogy biráló szerzőt némelly hibáiért, mellyek 
munkájának valódi becse mellett valóban könnyen 
nem csak elnézhetők, hanem minden történetbarát 
által ki is igazithatók, csudálandó tudatlanságról vá-
dolja , azt (hogy hasonló gyengédtelenségnek hibá-
jába ne essünk,) ,lapsus calami'-nak veszszük. Szer-
zőnek, kinek ideje a kitűzött határ által ki vala 
szabva, az osztrák tartományok nem-egyesült lakóit 
illető statistikában régiebb (Canabich, Galletti stb.) 
kútfőkkel kelle beérnie; min az, ki hasonló munká-
val valaha foglalkozott, és tudja, milly bajosan le-
het az idevágó b i z t o s kimutatásokhoz jutni, nem 
fog csudálkozni *). 

S mindezek után miben határozódik szerény 
véleményünk? Igénytelen nyiltsággal mondjuk: a 
következőkben. A jeles munka, mint bő tárháza mind-
annak, mit ez ügyben, különösen Magyarhon és társ-
országai lakóinak tudniok kell és lehet, díszítse a 
magyar clerus, történetbarát, és a magyar hivek asz-
talait; mint kiknek számára közelebbről íratott. De 
készíttessék belőle egy, Magyarhon és társországai 
nem-egyesült lakóinak nyelveire, például a Szent-
István-Társulat eszközlésével fordítandó kivonat is ; 
melly a hit és történelem teréről csak a legszüksé-
gesebbet, higgadt ugyan, de egészen szelid modor-
ban , a keménynek látszó kitételek (millyenek pél-
dául a 121-ik lap 6-ik, és 415. 1. 7-ik és következő 
soraiban olvashatók,) kikerülésével: magában fog-
lalván, az egyesülésnek nemcsak az igazság, hanem 
a mivelődés, haladás, és korunk egyéb valódi nye-
reményei tekintetéből szükséges voltát, valóban 
s z í v h e z s z ó l ó l a g , és testvéri hangon rajzolja. 
E kivonat létesítésének csak könnyebbitésére szol-
gálna, ha az illető történetbarátok ama kevés számú 
hiányok kijavítására adataikat a kivonatkészitővel 
közölnék **). Mi ezt jelenleg kezdjük már, megje-

*) Egyik oka talán a statistikai, s alább felhozandó né-
melly adatok hiányosságának abban is keresendő, hogy az 
irat maga régebben készült ; és pár év folyt el, mig sajtó alá 
került. S z e r k. 

**) Tisztelt munkatársunk ezen ajánlatát, mint valóban 
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gyezvén, hogy a fogarasi püspökség nem k á r o l y -
f e h é r v á r i , hanem g y u l a f e j é r v á r i czimmel 
emeltetett érsekségre, s az uj püspökségek egyike 
nem s z e b e n i , hanem s z á m o s - ú j v á r i . 

O m p o l y i . 

czélszerüt és könnyen kivihetőt, részünkről legnagyobb kö-
szönettel aláírjuk. Különben , hogy a szóban levő munkában 
egyes hiányok lehetnek , és vannak : azt , ugy hiszszük , sza-
bad megengedni, a néikül, hogy a fődolog, a lényeg is elvet-
tetnék , s azt kevésbbé dicséretesnek kellene találnunk. Töké-
letes műre számolnunk ugy sem lehet akármilly nemben : de kü-
lönösen az,Unio'-tilletőleg, az azt elfogadott birálók helyeslésé-
benosztozni,s Ítéletében megnyugodni legméltányosabbnak hit-
tük ; melly nézetünktől most sem távozunk. Hogy egy vitat-
kozást, még pedig vallásos vitát tárgyaló mii nem fog tet-
szeni mindenkinek , főleg azoknak , kik a szakadást örökitni 
minden áron akarják, az előrelátható volt. Nem is ezek miatt 
Íratott a könyv. Nagy jótétemény vallási tekintetben, ha 
csak azokat erősíti is meg, a kik egyesültek : még ha nem volna 
is szerencsés megnyerni azokat, kik kivül állnak. Mert hogy 
ez ügynek akár theologiai, akár történeti oldala , mint a bí-
ráló hiszi, olly,elaludt'kérdésül volna tekintendő, mellyet kár 
is feszegetni, az ha nem tudatlanság, ugy rosszabb ennél : az 
tévútra vezetése az elméknek olly ügyben, mellytől sok és 
nagy tartományok, sőt egész keleti Europa, s Asia sorsa , nyu-
galma , s a ker. civilisationak e világrészekbeni jövője függ. 
Azoknak, kiknek az unió czélba vevése is ellenökre van, nem 
lehet kedvök szerinti munkát irni kath. értelemben : ezek-
nek maga a szándék is gyűlöletes, melly azt létesitni tö-
rekszik. Azok, kik az uniót, nem csak külsőleg, és talán 
politikai czélokból, hanem őszinte, s vallásos lélekkel, és 
akkép óhaj t ják, mint azt a kath. egyház létesitni kívánja, 
azok a történetet és dogmákat nem mellőzhetik : ki pedig 
ezeket vizsgálja , az a csalót , a tévtanitót és békezavarót 
nem simogathatja (kit maguk a keletiek is nem egyszer 
elitéltek és kárhoztattak) ; annak szükségkép nyomoznia kell 
az uniót akadályozó, s a létesültet annyiszor eltépő okot ; 
melly nem az ősi hittől eltérésben (legalább a nyugoti 
egyház részéről), hanem egyes izgatók és nagyravágyók oly-
lyatén törekvésében rejl ik, mellyet nem lehet nem sújtani a 
legerélyesebben kifejezett rosszalással. Krisztus urunk a bű -
nösöket' befogadta, a latornak megbocsátott : mégis a kétszinü, 
ravasz, álutakat kereső politikát a pharisaeusokban kérlelhet-
lenül ostorozta. Igazi unió csak a kath. egyház tanaival ellen-
kező nézetekrőli lemondás mellett képzelhető : a kellő felvilá-
gosítás tehát e részben, nem rossz akarat, nem ellenséges 
indulat, hanem a meggyőződést szerző, szükséges czáfolat 
eredménye. Vagy azt akarnák , hogy a kath. egyház alkudoz-
zék azzal, a mit hibásnak tart? Kik e részben engedékenysé-
get várnak, azoknál az unió lehetségének alapföltétele hiány-
zik ; és mit sem veszt vele az ügy , ha az illyenek tovább is 
azt teszik, mit eddig, tudnillik ránk haragusznak. Ideiglenes, 
a szakadást csak külmázzal bevonó egyezkedésre nincs szük-
ség : elegendő volt a múltban ! Az átalánosságban odavetett, 
és ,nem indokolt' kifogásokra tehát mit sem adunk. Lényeges 
okokra, lényeges okokkal erősített válasz kell: vagy jobb hall-
gatni. Ha az ,Unio' irója a keleti egyház s z e r t a r t á s a i t 

A pápa fejedelmi joga i . 
Már minálunk igy köszöntik az embert: ,No 

atyus ! oda a pápájok' ! Természetesen : mert a poli-
tikai lapok, eme rendes tápedényei a szellemi étke-
zésnek, nem törődnek vele. A legfényesebb védveket 
is olly hasonszenvi adagban nyújtják, hogy a romai 
kormány rosszaságait tartalmazó naponkinti labda-
csok , a küldöttségek beszédeinek dilutumai özöné-
ben , és a rendes h i d e g ételben elvégre elvész min-
den jó eredmény. Im itt közlünk tehát néhány érte-
kezést , mellyek sora a napokban érkezett romai ,Ci-
vilta Cattolica' 229-ik füzetében kezdetett meg. A ma-
gyar irodalom bir ugyan K o v á c s Zsigmondtól egy 
gyönyörű könyvecskét, mellyet eléggé nem ajánl-
hatunk : de részint mert kevés példányban forog 
kézen *), részint mert az ellenség által kigondolt uj 
megtámadásra uj védvekkel kell előállni, más hiá-
nyában nekibátorodtunk. A tárgy igen fontos és ma-
gasztos : annál szomoritóbb, hogy olly átalános,még 
katholikusok közt is, a tévnézet. A protestánsok, hi-
tetlenek, és rossz híveink illy öszhangzása, és a kár-
öröm zajos kiáltásai, maguk is fölébreszthetnék az 
egyház, közös édes anyánk gyermekeit tétlen ál-
mukból ; s elgondolhatnák, hogy az egyház vala-
melly nagy érdekéről van szó, midőn a pápa birto-
kát elragadni akarják. S mi mégis hallgatunk: mint-
ha védeni sem mérnők. A setétség fiai tehát ismét 

illetőleg hiányosan volt értesülve (mert hiszen örökké csak 
,szertartások'-kal jönnek ! Ez nekik a vallás lényege; ez a kér-
dés veleje! Mintha a k ü l s ő volna az egyedül, mire szükség 
van : s nem a magát ezen túltenni tudó hit, és szeretet), ám ta-
nítsa meg őt bíráló a jobbra ; bizonyosan örömest fogja a felvilá-
gosítást venni : de valljon fog-e ezzel a dolog lényege változni 
A fődolog mindig csak az marad, hogy a byzanti egyház ele-
gendő ok nélkül szakadt el ; mit azzal is több izben maga be-
vallott , mert időközben néhányszor egyesült a romai egyház-
zal. Saját érdeke , híveinek örök üdve kívánja tehá t , hogy a 
nem egy esküvel erősített fogadásokhoz hü legyen, és a szaka-
dást megszüntesse. Ez rájok nézve életkérdés : mig a nyugoti 
egyház a békejobbot nyújtva nekik, egyedül azon szeretet 
törvényét teljesíti, melly felebarátjának javát munkálni, s a 
tévedőt igaz útra vezetni parancsolja. Az ő előzékenysége nem 
önzés, hanem áldozatkészség jele : mig az ajánlott egyesség 
visszautasítása nem egyéb öngyilkosságnál. S z e r k. 

*) Mi ismét csak az efféle olvasmányokban élvezetet 
nem találó , tanulságot pedig nem kereső, mert frivol időtöl-
téshez szoktatott nagy közönség hibája. A ,Szent-István-Tár-
sulat', melly a szóban levő müvet ,Korkérdések' czim alatt ki-
adta , s melly azt ,leszállított áron' is áruitatta , sőt máig árul-
tatja , gondoskodott róla, hogy a t. olvasó közönség ,elegendő' 
példányban bírhassa. De hiában ! Ez épen koruuk betegsége. 

S z e r k. 
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okosabbak, mint a világosságéi. Tudják ők, hogy 
egyházunk ezen eszköz nélkül, ha nem enyészik is 
el, mi Krisztus urunk Ígéreténél fogva lehetetlen : 
mégis megalázva lesz; mi elegendő, hogy többé ne 
alkalmatlankodjék ezéljaik kivitelében. Innen van, 
hogy még önvédelmi jogát is tagadják. Ez teszi 
egyébiránt a dolog humoristicus oldalát: mert ki 
hitte volna, hogy valaha kétségbe vonják jogomat, 
ellökhetni magamtól azt, a ki öltönyömtől akar meg-
fosztani? Ha ennyire jutánk, legalább Sión minden-
nemű őrei ne kíméljék a szent ügy megvédésében fá-
radságukat. 

I. 
A p á p a v i l á g i h a t a l m a a c a t h o l i c i s m u s 

k ö v e t e l m é n y e . 
A pápát nem azért rendelte Krisztus urunk, 

hogy csupán imádkozzék, és m i n d e n t megáldjon; 
mint nemrég egy őrült hang hirdetni merészlé: ha-
nem azért emeltetett az apostoli működés főszékére, 
hogy legeltesse, vezesse, és kormányozza Jézus 
egész nyáját, a ker. egyetemes egyházat. Benne köz-
pontosul az egyes egyházak gondviselése; tőle, mint 
a kereszténység főtanitója- s rendezőjétől kell szár-
mazni a világosságnak, melly a hitágazatok elhivé-
sére az elméket felvilágosítsa; tőle kell kezdődnie az 
evangeliumi törvény gyakorlatának. Ebből azután 
következik, hogy: a pápa személye a föld minden 
egyes, és különféle politika? hatalmaitól független 
legyen ! Minthogy azonban az államban nem képzel-
hető más állapot, mint a fejedelmi s alattvalói: nyil-
vánvaló, hogy , miután a pápa nem lehet alattvaló, 
fejedelemnek kell neki lennie; s olly fejedelemnek, 
hogy méltósága megfeleljen a czélnak, melly miatt 
létezik : melly tudnillik az, hogy megvédje őt a földi 
hatalmak bármilly nemű nyomásától. Szükséges te-
hát , hogy a pápa ott, a hol lakik, valódi s föltétlen 
urasággal birjon ; és olly birtokkal, melly által meg-
védhesse magát szomszédjai erőszakától, és ama 
kényszerűségtől, miszerint a világi kormányok se-
gélyezésére szoruljon. 

Ez igen világos: akár az apostoli működés te-
kintélyét tekintjük, mellyből, mint okból, szárma-
zik; akár pedig czélját, a hivek egyetemét, melly 
miatt létezik. 

Az elsőt illetőleg, hogy lelki tekintélye, egye-
temessége körében, szabadon kifejlődjék: ez csak 
ugy történhetik, lia a személy, kiben e tekintély 
öszpontosul, és cselekszik, nincs valamelly idegen 
hatalom befolyásának kitéve, melly akár őt magát, 
akár pedig az alávetett tagot nyomná. E nélkül a 

szellemi külrehatás nem lesz önálló, s minduntalan 
olly akadályokba fog ütközni, mellyek nem csak ki-
sebbithetik, de váltig meg is fogják működését állí-
tani. Ez idegen hatalomtóli megvédése a pápának, 
függetlenséget, és innen fejedelemséget, de még bir-
toklást is igényel. Egy alattvaló-pápa , kinek tekin-
télyét körülírják, vagy a kit világi kormányok, ha 
csak részben is segítenek, könnyen ugy tűnhetnék 
föl, mint a kit ha nem is unszolnak beszélni, de 
kényszerítik hallgatni. Ha pedig lelki ereje nagyobb 
lenne az erőszaknál, s beszélni merészelne: szava 
mégis elfojtatnék, világra nem szólhatna *). Hozzá-
járul, hogy a pápa maga nem kormányozza az egy-
házat : hanem segítik őt a bibornoktanács, a gyüle-
kezetek, dicasteriumok, és más egyéb, a kormány-
záshoz megkívántató testületek. Már most az eszkö-
zök ezen készlete, milly készséggel fog a pápának 
engedelmeskedni, ha ő nem szabad minden idegen 
behatástól, melly rajta akármi módon erőszakot kö-
vethetne el ? 

Ellenvetheti valaki : ,Tehát mikép cselekedett 
az egyház az első századokban, midőn földi hatal-
mának árnyékát sem bírta?' 

A három első században egyházunk az ü ldözte-
t é s , nem pedig a s z a b a d k i f e j l é s korát élte. 
Pápái akkor is függetlenek voltak: de a vértanúság 
árán ! Hát ti az egyházat illy állapotba szeretnétek 
hozni? Tudjuk, hogy ez lenne némellyek kegyet-
len óhajtása ! Megtérvén a pogány császárok , a 
pápa csakhamar polgári hatalommal is ruháztatott 
fel: és mégis mig meg nem erősbült polgári függet-
lensége, a világi hatalom oldaldöféseinek mindig ki 
volt téve. Az azonkori történet világosan szól, meny-
nyire nyomták őt, s milly szemtelenek voltak irá-
nyában a kormány hivatalnokai ; s nem hiányoztak 
a martyr-pápák, vagy legalább a vér tanúsághoz kö-
zel levő pápák olly császárok alatt is, kik magukat 
v a l l á s o s embereknek mondták. Ez ellenvetés te-
hát ha semmit sem bizonyít is, bizonyítja az ellenke-
zőt, tudnillik a pápa világi függőségének fonák-
ságát még azon esetben is, ha egy ura volna a 
világnak. 

Mondhatná valaki : ,A püspökök hasonlag is-

*) A Francziaországban a püspöki kar hatalmas felszó-
lalását egyetlen parancsszóval némaságra kárhoztató rendelet, 
élő példa r á , mire képes egy, magát az egyházi szabadság és 
catholicismus védőjének tartatni szerető hatalom is : olly or-
szágban , hol sajtószabadság létezik, és a hitetlenség akadály 
nélkül hirdetheti vészes elveit ! Képzeljük a pápát III. Napo-
leon alattvalójának : s a tanulság kézzelfogható lesz. S z e r k . 



leni titkok szolgái ; s mégis nem élnek-e ugy , mint 
alattvalók'? 

A példa nem idevaló ; s ha idevaló, akkor ellen-
kezőt bizonyít. Lássuk.Nem való ide: mert más,egy 
olly főnök , kinek csak bizonyos tájék , vagy tarto-
mány embereivel van dolga; kik egy törvény alatt, 
azonegy fejedelem alatt élnek, s kiket azonos érdek 
köt össze; s más, az egyetemes főnök, kinek az egész 
földre kell befolyást gyakorolnia : tehát különböző 
államok személyeivel van dolga, kik ismét külön-
böző törvények és kormányok alatt vannak, kik 
egymással vetélkednek, ellenkeznek, sőt talán hada-
koznak is. Továbbá más, egy alávetett püspök, ki 
már a szabad és független pápa befolyása alatt áll; 
és más, maga a pápa, a legfőbb püspök, kinek poli-
tikai alávetettségén nem könnyíthet valamelly ma-
gasabb egyházi előljáró. Ha tehát a pápa polgári 
alattvaló lenne, akkor az egyház tekintélyét mi 
sem óvná; s elvégre a polgári hatalom rabjává,szol-
gai eszközévé aljasodnék. Mondtuk, hogy az ellen-
vetés az ellenkezőt bizonyítja. Miután ugyanis lehe-
tetlen, hogy polgárilag függetlenek legyenekapüs-
pökök: illő, hogy ne fügjön senkitől legalább a 
l e g f ő b b püspök; hogy igy az ő korlátlan tekinté-
lyével védje, s ápolja mindnyájok szabadságát, s 
pótolja az itt-ott netalán történhető hiányt 

Ha az egyház egyetemes pásztora szabad, ak-
kor a világi kormány is őrizkedik az egyes püspö-
kökkel ujjat húzni; vagy legalább valahányszor a 
világi kormány tulkapni akar, az apostoli szék ma-
gasáról mindig fog hallatszani a szabadság sikoltása: 
hogy legalább erkölcsileg foszsza meg erőszakosko-
dását következményeitől. Mindezek nem történnek, 
ha a pápa valamelly földi hatalom alattvalója. Azért 
valóban igazuk van azoknak, kik mondják, hogy a 
kath. egyház, szabadságát csak a romai pápa füg-

J) A pápa függetlenségének szükséges volta csak nem 
rég is bebizonyult.... Tegyük, hogy egy más tartományi zsinat 
némi suprematiát akarna gyakorolni a magyarországi tarto-
mányi zsinat fölött. Ezt mi katholikusok természetesen nem 
értjük; de ha értenünk kellene, milly félelmes hatást gyakorol na 
ránk? Most polgárilag az Apostoli Fölség hivei vagyunk: és 
sem a bécsi, sem más zsinathoz nincs közünk. (S ezt egyedül 
a mindnyájánál magasabb pápai tekintély- és függetlenségnek 
köszönjük. Minden más alakot öltene az egyes kath. orszá-
gokban , mihelyt az megszűnnék. Akkor a konstantinápolyi, 
spéz.-tervári, athenei stb. patriarchák és zsinatok szomorú 
történetének kath. országokban is föl kellene ujulnia : mitől 
Isten mentsen meg. Szerk.) Florencourt, a német első publi-
cisták egyike, forradalmárnak azt nevezi, ki a t ö r t é n e t i 
j o g o k o n fekvő állapotokat megingatja. D. J . 

getlenségének köszönheti; a mint ez megszűnt, inogni 
kezd az egyház, és igy az egész világ szabadsága. 

Ha e hatalom czélját, tudnillik a hivek üdvrei 
kalauzolását tekintjük, szintén kiderül szükséges 
volta. Ugyanis a hivek csnk akkor engedik magukat 
gyanutalanul vezettetni, ha elegendőkép biztositvák 
a vezetés ösztönszerüségéről. Már e biztosítás nem 
képzelhető a pápa politikai függetlensége nélkül; 
mert mindig lehet félni, hogy a világi hatalom, ha 
nem tartja fölösnek a papi működést, megakadá-
lyozza legalább nyilatkozását. Illy kényes tárgyban, 
minő a lélek kormányzása, elegendő bármilly cse-
kély gyanú, hogy a katholikusok lelkiismeretében 
végtelen zavart okozzon. De a különböző nemzetek 
egyenjogúságával sem fér össze, hogy a népek áta-
lános atyja valamellyiknek alárendeltje legyen. Nem 
emlitve azt, hogy milly dőreség lenne, ha az atya 
gyermekeitől fúggne: milly okot tudnánk gondolni 
arra, hogy például Frankhon-, Austria-, Spanyol-
ország-, vagy az olasz köztársaságnak (mert erről is 
álmodozik nem egy lázas fő,) alattvalója legyen az, 
ki törvényt szab mindnyája lelkismeretének ? Az, ki 
Isten nevében parancsol, békén türhetné-e, hogy 
egy szeszélyes embernek, vagy többek gyüldéjének 
legyen alávetve? Birna-e akkor az embernek neme-
sebb részére, a lélekre hatással? Bizonyára nem! 
Akkor a ker. népek közt meg van örökítve a félté-
kenység ; akkor a pápa illyetén függését a kormá-
nyok elegendő ürügynek tekintenék, hogy alattva-
lóiknak a pápávali összeköttetéseit, ovó, s felvigyá-
zati rendszabályokkal elhalmozzák. És méltán. Mert 
a hivek közatyja nem volna független; hanem egy 
gyakran vetélkedő, s mindenkor idegen nemzet alatt-
valója, s érdekeinek előmozdítója. Igy a kereszté-
nyek megszűnnének közlekedni a pápával; és e ren-
detlenségnek nagy szakadás lenne szomorú, de el-
kerülhetlen következménye. Ezen érvünk kevesebb 
erővel birt akkor, midőn e g y fejedelem kormá-
nyozta a világot: s a történet mégis akárhány bal-
lépésről tanúskodik e tekintetben. Mennyivel inkább 
áll azonban ez mai nap; midőn a kereszténység szá-
mos államra van oszolva, mellyek egymástól füg-
getlenek, és mindnyája bir ama joggal, hogy szel-
lemi fejők ne legyen egy más állam alattvalója? 

Befejezzük e szakaszt azzal, mit e helyen más-
kor elmondtunk ez ügyben. 

A legfőbb és átalános törvénynek, melly alap-
ját képezi minden törvényhozásnak, hirdetője s ma-
gyarázója, nem lehet egy r é s z l e t e s törvény által 
megkötve, melly rajta uralkodjék. A hol tehát ő la-
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k ik , honnan ő emeli szavát, hogy oktassa a nemze-
teket: ott fonákság ő kivüle más törvényhozói ha-
talmat kívánni. S hogyan is függhetne emberi tör-
vénytől az , kinek föladata, Isten törvényét hirdetni 
a népeknek? Hogyan függhetne a másodrendű vál-
tozékony törvényektől az, kinek hivatása főntar-
tani , magyarázni ama törvényt, melly szerint min-
den ettől különböző szabály ítéltetik, javittatik, 
megsemmisíttetik és világosságot nyer? A népek kö-
zös kibékitője, ki mindnyáját mint gyermekeit öleli, 
ki minket szeretetre, a jogok közös tiszteletére ta-
nít , közönyös helyen, vetélyek- és félytékenysége-
ken kivül álljon ; ne fenyegesse őt semmi katonai 
hatalom. 

A nem csak egyedek-, hanem a nemzeteknek is 
lelki a ty ja , a nem csak egyes alattvalók, hanem a 
királyok lelkiismeretének is vezetője, kinek szava 
elméket világosit, tévékét oszlat, viszonyos pöröket 
végez ; kinek hivatása tanítani, inteni, a hitben meg-
erősíteni bármelly országbeli hívét, — az kitűnő ma-
gasságban álljon ; minden érdek fölött : s azért sem-
minemű emberi törvényhozásnak sem lehet alávet-
ve. Az , ki Istentől arra rendeltetett, hogy nemzetek 
és királyok fölött ítéljen, kinek személyében egy 
felsőbb, egy isteni rend hatalma alapszik, az nem 
állhat valamelly emberi magasság alatt. Az alsóbb, 
azaz : emberi rendben pedig egy rangban legyen a 
föld többi hatalmaival; hogy ellenkezés nélkül lelki 
tekintélyével fölöttük állhasson. Az átalános egy-
ség központjának, mellyben a különféle és szét-
ágazó elemek egyesülnek , szükségképen külön-
böznie kell ezektől: nem lehet tehát ezek egyik 
irányának sem alávetve ; mert csak igy ölt rájok 
azonos alakot, csak így őrizheti meg egyes érdekei-
ket. Végre az alsóbb létegzetet kormányzó, mér-
séklő , ovó egyházi hierarchia feje, s mozgató ereje 
egészen szabad, és minden idegen erőtől ment lég-
ben éljen: különben akadályozva, korlátolva van 
mozgása. Lakhelyén nem engedheti, nem szabad en-
gednie , hogy más parancsoljon kivüle ; más, ki reá, 
vagy közvetlen tényezőire befolyjon. Kell tehát vi-
lági fejedelemnek is lennie, s birtoka ollyan, hogy 
egyrészt ne okozzon féltékenységet más hatalmassá-
goknál, másrészt pedig megvédje az egyház fejét a 
közeli népek és kormányok berohanásaitól. 

D r a x 1 e r János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , oct. 21-én. Az egész föld kerekségén elterjedt, 

és a hálátlan fiak által szentséges fejében megsértett kath. vi-
lág fájdalmát hün kifejező, s panaszát érzékenyen viszhan-
goztató főpásztori körlevél, mellyben országunk hg-primása, 
esztergomi bibornok-érsek, S c i t o v s z k y János ur ő főmagas-
sága, a pápáért tartandó könyörgéseket megyeszerte megren-
deli , megjelent. Mit sem akarván a főpásztori szózat ereje- 3 
hatásából a fordítás által levonni, azt eredetiben közöljük. 

Venerabiles Fratres et Filii Charissimi ! 
Fluctus feri maris despumantes in Italia, in ipsis etiam 

iuris pontificii provinciis, confusiones suas, tam ex publicis 
pagellis, quam ex ore etiam Sanctissimi Domini Nostri Pii 
Papae IX. imprimis per Allocutionem in Consistorio secreto die 
26-a praeteriti mensis Septembris anni curr. habitam innotu-
erunt Vobis, Fratres in Christo Dilectissimi ! Scilicet quidam 
homines impii, DEI nostri gratiam transferentes in impieta-
tem, non solum Dominatorem et Dominum nostrum J E S U M 
Christum factis negant, sed legitimam quoque potestatem, 
vindicem in iram ei, qui malum agit, omni virium contentione 
subvertere nituntur. Imo periculum virium suarum in ever-
tendo Romani Pontificis civili Principatu facere iam adgre-
diuntur, probe gnari, deleta hac dominatione , quam devotio 
fidelium fundavit , mansvetudo, lenitas et beneficentia Pon-
tificum firmavit, imo, teste história, providentia divina longo 
saeculorum, mille et ultra annorum decursu sustentavit, pro-
nam fore viam ad subruendos etiam alios principatus, qui non 
tanta tantorum hominum religione foventur. 

Iniquitas semper mentita est sibi, et turpitudinem suam 
variis coloribus tegere conatur ; ita isti filii diflldentiae quo-
que ,,se catholicos esse, et supremam Romani Pontificis spiri-
tuálém potestatem auctoritateinque colere ac venerari affir-
mant." Ast fallacem esse hanc declarationem opera ipsorum 
arguunt ; non enim dubitant, ut Sanctissimus Dominus Noster 
amare queritur, „in ecclesiasticam quoque invadere potesta-
tem , cum novas de nosocomiis , aliisque piis legatis , locis et 
Institutis leges ediderint, neque timuerunt aliquos ecclesia-
sticos viros vexare, eosque vel expellere, vel etiam in carcerem 
conjicere. Non desinunt huius factionis moderatores omnem 
artem in corrumpendis populorum moribus impendere, per 
libros praesertim atque ephemerides tum Bononiae, tum alibi 
éditas ; quibus fovetur quidlibet audendi licentia et Christi 
his in terris Vicarius iniuriis laceratur, ac religionis pietatis-
que exercitationes ludibrio habentur, precesque ad Immacu-
latam Sanctissimamque DEI Grenitricem Virginem Mariam 
colendam, eiusque potentissimum patrocinium implorandum 
adhibitae irridentur. In scenicis vero spectaculis publica mo-
rum honestas, pudor , virtusque olfenditur, et personae DEO 
sacrae communi omnium contemptioni et irrisioni exponuntur" ! 
Sunt verba Pontificis. 

Qui huiusmodi homines non esse de semine virorum illo' 
rum, per quos salus facta est in Israel, haud videt, illum 
profecto DEUS coecitate percussit. Quis enim expectet liber-
tatem ab iis, qui servi sunt corruptionis ? Plus quam satis 
testantur Annales , mendaces huiuscemodi libertatis vindices, 
quamprimum reruin potiuntur, omnem potestatem ad se per-
trahere, et deceptis populis nihil aliud relinquere, quam duram 
coece obediendi, tacendi ac gemendi necessitatem. Quis un-
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quam iura et facultates suas sub istiusmodi seductorum regi-
mine in tuto collocata vidit? norme potius facta loquuntur, 
abdicato omni iustitiae sensu, primum quidem illas facultates, 
quibus vesana habendi cupiditas maxime inhiabat, deinde au-
tem aliorum quorumvis bona et substantiam scelestis manibus 
direptas fuisse. Quanta strages et qualia pericula provenire 
possint ab hominibus, qui tanta religione sacratam Maiesta-
tem blasphémant, tot seculorum usu lîrmatum patrimonium 
invadunt, solennibus pactis agnita et assecurata iura con-
culcant, haud difficile est intelligere. Et ideo nefandam hanc 
temeritatem, omni iuri et iustitiae adversam cum Sanctissima 
Capitis Ecclesiae persona et patrimonio S. Petri agendi rati-
onem, coram Deo , in facie Christi J e s u , ei usque Sanctae 
Ecclesiae , imo coram universo orbe, Nostro fideliumque No-
strorum nomine damnamus et reprobamus. 

Novimus quidem , Dilectissimi Fratres ! neminem illo-
rum, qui Principis Apostolorum Successoribus irreverentes, 
vel plane infestos se exhibuerunt, in articulo mortis dicere 
potuisse : quid mihi accidit triste ? Confidimus illos etiam, 
quorum causa et iura in persona Sanctissimi Domini Nostri 
contemnuntur et conculcantur, timore impendentis sibi peri-
culi evigilaturos, et coram mundo demonstraturos esse, se 
non sine causa gladium portare ; speramus etiam firmiter, non 
dormitare, neque dormire, qui custodit Israel : ast simul lecti-
one S. Evangelii docemur, motu magno facto in mari, ita 
u t navicula operiretur fluctibus , J E S U M dormivisse et cla-
more discipulorum „ D o m i n e ! s a l v a n o s , p e r im us", 
excitatum fuisse, ut imperaret veutis et mari, et fieret tran-
quillitas magna. Dum igitur Nos quoque moesti experitnur 
naviculam Ecclesiae, Sanctissimi Domini Nostri et Sedis 
Apostolicae iura, feris maris fluctibus quassari, filialis pietas et 
catholici nominis gloria nos provocat, ut „adeamus cum fiducia 
ad thronum gratiae , ut divini auxilii spe solatium et fortitu-
dinem in rebus tam adversis assequamur ; nec desistamus di-
vitem in misericordia DEUM assiduis fervidisque precibus 
humiliter enixeque orare et obsecrare, ut omnipotenti sua 
virtute omnes aberrantes, quorum forsitan aliqui misere de-
cepti nesciunt, quid faciunt, ad meliora consilia atque ad 
iustitiae, religionis salutisque semitas reducat." 

Ideo pietatem devotionemque Vestram, erga S. Se-
dem Apostolicam non tam provocando, quam eidem potius 
occurrendo , dispono , ut mox a perceptis praesentibus ordini-
bus sequenti die Dominica vel festo, fideli populo sollicitudi-
nem et moerorem Sanctissimi Domini Nostri solide, ast simul 
caute proponatis , unaque provocetis , ut pro sua erga Vicari-
um JESU Christi reverentia fervidas suas preces cum Vestris 
coniungat. Deinde autem omnibus diebus dominicis et festis 
tam ad finem Missae, quam etiam post cultum pomeridianum, 
coram exposito in Ciborio Venerabiii Sacramento, tria „Pater" 
et „Ave" cum oratione „DEUS refugium nostrum et virtus" 
lingua vernacula cum populo oretis ; Vos ipsi vero singulis 
diebus in Missa summetis Collectam pro Papa , ut Dominus 
Ecclesiae suae inimicos humiliare dignetur ; imo, siquidem 
omnipotentiam suam parcendo maxime et miserando mani-
festât , errantium corda misericorditer convertat ! Datum Stri-
gonii festo S. Eduardi Conf. die 13-ia Octobris 1859. 

benevolus 
J o a n n e s Card. A.-Episcopus. 

Győr , Mindszenthava 16-án. Minden esemény, bár-
milly parányinak látszik is, melly Krisztus szeplőtelen arájának, 
a kath. egyháznak , a minket gyengéd szeretettel ápoló édes 
anyának előmenetelére s felvirágzására czéloz, vagy erre leg-
alább reményteljes kilátást nyúj t , sokkal közelebbről érdekel 
bennünket, sokkal kellemesebben érinti szivünk húrjait, hogy-
sem ezt eltitkolandónak vélnők azok előt t , kik talán hasonló 
édes érzettel telnek el a fölött, midőn Sión falait épülni látják. 
Hiszen nem ritkák napjainkban az olly jelenetek, mellyek 
fájdalmas befolyást gyakorolnak lelkünkre: valljon nem lehet-e 
örvendeni szivünk mélyéből azon , ha némileg sikerül azokat 
egyensúlyozni lelket vidító örvendetes adatokkal ; mellyek a 
szomorú látványok befolyásától sajgó keblünknek enyhet és 
vigaszt nyújtanak, s minket egy szebb jövő reményére jogo-
sitnak? Uly édes remények vidor képe lebeg jelen perezben 
szemeim előtt, midőn a végett ragadok tollat, hogy szerény 
közlönye legyek egy olly lelki örömnek, melly G-yőrött ezerek 
vallásos keblét tartja fogva. Ugyanis körül-belül egy hó előtt 
amaz örvendetes hir szárnyala városunkban, miszerint uj, szi-
gorúbb rendszabályu Carmel-rendü atyák jövendnek Graetz-
ből ; átveendők az itteni elég tágas , és csinos rendházat, 
templomostól együtt. Képzelhetni, milly nagy volt a feszült-
ség a jámborabbak részéről : miután a remény koránsem volt 
hiu ; hanem azon tényen alapult, hogy fönemlitett napokban a 
tartományi rendfőnök egy másik társával megjelenvén, a he-
lyet megvizsgálta ; s az illetőkkel ő méltósága, a megyés-
püspök ur kegyes meghivását, és ennek következtében eljö-
veteli szándékát tudatá is. E feszült várakozás végre f. hó 
3 án érte kellemes megoldatását, midőn a vaspályán 9 sarut-
lan Carmel-rendü, s már külsejével is tiszteletet követelő 
szerzetes jelent meg ; élökön a tartományi rendfőnök : 4 atya, 
s 4 laicus rendtárs. A látvány kellemes hatást idézett elő a 
jámbor szerzetesek után régen sóvárgó, vallásos nép kedé-
lyében. ,Hála az égnek' ! hangzott a sokak kebléből fakadó 
fohász , ,kéréseink meghallgatvák ; szaporitá az Ur jámbor 
lelki vezéreink meggyérült számát'! Korunk sokféle lelki 
bajait kifejteni nem szükség : mert sokkal ismeretesebb, hogy-
sem takargatni lehetne. Korunk szellemi tekintetben véve 
egy nagy beteghez hasonló, k i , ha orvosi ápolás alá nem vé-
tetik , a kóranyag mindig tovább harapódzik, s mindinkább 
lábra kap. A nagy beteg sikeres gyógyitásához csak hatalmas 
orvos ád alapos reményt. Igen is jól tud juk , hogy ezen jó 
orvos, Jézus Krisztus eljött, midőn az idők telje megérkezett, 
és tőlünk nem is távozék el , hanem él mindig helyetteseiben. 
Ezek birják az általa szerzett gyógyszert, s értenek kisebb-
nagyobb mértékben az orvosláshoz, a szerint, mint a tökéle-
tességben Mesteröket jobban, vagy kevésbbé megközelítik. A 
tökéletességben minden esetre első helyet foglalnak a szerze-
tesek, kik magukat mindenben Jézus tanácsához szabva, 
elhagyák mindenöket, a mivel birtak, és követék Jézust. Ör-
vendenünk kell tehát szivünk teljéből, midőn ránk pillantott 
Jézus , és helyetteseit elküldé, hogy lelki sérveinket gyógyit-
gassák. Ez nekik talán könnyebben is sikerülend : részint 
mivel egyesült erővel jobban hathatnak, részint mert a be-
adott orvosszer hatását elősegíti az imádság természet fölötti 
ereje ; s mert oktatásuk igazságát megszentesíti, s igy mé-
lyebben hatóvá teszi szigorú életök példája : mint kik nem 
annyira ajkukkal prédikálnak , mint inkább minden mozdula-
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tuk- és lépésökkel megerősítik , a mit ők, és mások szóval 
hirdetnek. Talán forró imáiknak, mellyekhez az egész keresz-
ténység imájának hozzájárulását felhivják, sikerülni fog, 
korunk lelki sérveit orvosolni : melly istenes mühez az első 
lépést a sz. Therezia rendalapitó emlékünnepén végzett isteni-
tisztelettel tevék. Fölülemelkedett e szent ünnepélyen lel-
künk a mulandóság szük határain ; hallván a lelket tápláló 
magyar, s német sz. beszédet, és látván a hivők sokaságát, 
imába merülve az Ur oltárára szegezni szemeit, hol szivünk 
kincse , Jézus trónol, s hol mélt. Deáky Zsigmond , caesaro-
poli püspök ur végzé, teljes papi szolgálat mellett, kenetteljes 
épületességgel, a legtisztább áldozatot. Nem is választhattak 
volna a jó atyák alkalmasb időpontot nyilvános föllépésökre, 
sz. Therezia-, a rend nagy védszentje-, s egykori megújító-
jának ünnepénél. Jól hatott a sz. ünnepély a kedélyekre ; s 
azért délután a letenye- és szent beszédre még sűrűbben se-
reglének össze a hivők. Valóban, a kor romlott szelleme árjá-
nak megakadályozására semmi sem alkalmasabb, Dézetünk 
szerint, egy jámbor szerzetes-testületnél : és igy semmi sem 
történhetett a nagylelkű házalapitó, a nagy S z e l e p c s é n y i 
György szent szándékával öszhangzóbban , mint hogy az a 
gondos főpásztor által megyénkbe hivatott. Ha az Ur megáldá 
egykor Obededom házát a frigyszekrény befogadásaért : mi is 
áldást várunk tőle, Krisztus követőinek köztünki maradásáért. 
A Mindenható , ki a reményt megadá , adja meg kegyesen a 
teljesülést is. ,Emitte Spiritum tuum, et creabuntur, et re-
novabis faciem terrae.' — Valamint a fön leirt esemény szent 
örömre villanyozta egész valónkat : ugy nem kevésbbé hevité 
kebleinket egy lelket emelő más ünnepély : melly ugyan magá-
nyosabb körben ment véghez, mint az előbbi, de szinte egy-
házi , szinte egy Isten házának és Isten családjanak öröm- és 
üdvnapot szerző volt; mellyet tehát sajnálnánk minden emlí-
tés nélkül hagyni. Az általunk értett örvendetes esemény a 
gyermek-papnöveldei, ujon fölékesített, nagy költséggel kija-
vított , u j oltárral és egyéb szükséges bútorzattal fölszerelt 
kápolna megáldatásának kedves ünnepélye. A felavatási szer-
tartást maga a kegyes főpásztor szíveskedett teljesíteni ; melly 
szent foglalkozásban a fc. káptalanbeli tagok közül is 4-en 
vettek részt, és más sok egyházi. A sz. szertartás után ő mél-
tósága első misézett az uj díszes oltárnál ; ezután a ház tör-
vényei levén felolvasandók a növendékeknek, a sz. helyen 
ő méltósága, hogy ezekre sziveit elkészítse, személyesen 
emelt szót: ihlett ajkakkal ecsetelvén előttük hivatásuk szent-
ségét, fontosságát. Az Ur hajlékának földiszesitése , melly ő 
méltósága nagylelkű meghagyásából jött létre , nagy mérték-
ben kielégité a várakozást. Az oltár goth modorban állittaték 
fel, Marschalkó pesti művész által ; s az egész mű legszebb 
öszhangzásban van a kápolnával : ugy hogy mindenki tetszé-
sét egyiránt kivívta, s dicséretére válik nem : csak a művésznek, 
de a magyar művészetnek is. A márványozást is szinte pesti 
szakértők, páratlan ügyességgel, s mi több, lelkismeretes pon-
tossággal végzék. Mindezekért egyszersmind hálás elismerés-
sel adózunk ft. Szántófy Antal prépost urnák, ki bokros 
foglalkozásainak közepette, égvén Isten házának diszeért, szí-
veskedett az illető művészeket kiválasztani s megrendelni. Ez 

ünnepély alkalmával megtekintvén a ház belső részeit, sok 
czélszerü javításokra akadtunk : különösen nagyobbitvák az 
ablakok, és a tágas folyosókat vallásos érzületre ébresztő sz. 
keresztúti képsorozat ékesíti. Megemlitendőnek véljük itt, hogy 
a növendékek száma 42 : de csak 39 tartozik a megyei növen-
dékpapok sorába ; kettő pedig megyés-püspökünk nagylelkű-
ségéből a beszterczei megye számára tápláltatik és neveltetik. 
A ház, daczára ujonan történt megalakulásának, bir egy 
érdemes ritkasággal: egy szép ásvány-gyüjteménynyel, melly 
a tudományokat kedvelő ft. Sterne Ferdinand apát ur nagy-
lelkű ajándéka ; mellynek becsét ft. Szántófy Antal prépost ur 
és mások által adományozott szép kövek hozzájárulása is ne-
veli. Mindenek, a miket láttunk, mély benyomást tőnek 
lelkünkre ; s a szép nap , mellyet az Ur szerzett övéinek , leál-
dozott : de emléke kitörülhetlen marad bennünk, s ugy hisz-
szük, a növendékekben is ; kiknek szivünkből óhajtjuk e nefe-
lejtskét nyújtani: miszerint az Ur diszes hajléka s fényes 
oltára legyen szüntelen intőjel , mikép igyekezzenek ők is 
kebleiket az Ur szép templomává avatni, s abban minden 
drága-köveknél becsesebb, és virágoknál kellemesb illatú 
erényekből olly oltárt emelni, melly az Urnák méltó trónusul 
szolgáljon. 

K.önyvhirdctéselí. 
Megjelent : 
, I f j ú s á g i P l u t a r c h . Kiadja a pápai kath. gymna-

sium néhány tanára. II. Évfolyam. I. Füzet. Pápán, 1859.' 
N. 16-r. 192 1. (Főmagasságu bibornok-érsek és herczeg-pri-
más, S c i t o v s z k y János kőnyomatu arczképével.) Ara, 
fűzve : 70 kr. uj pénzben. 

Tartalmát e füzetnek a következő életiratok teszik : 
, S c i t o v s z k y János, Sántha Mihálytól; S o m o g y i Lipót, 
Jodoktól ; Ifj. N á d a s d y Tamás, Danisstól ; sz. N o r b e r t , 
Laky Demetertől; S t u a r t Mária , Fuchs Tamástól ; H o r -
v á t h János , Szabó Imrétől; H e l l Miksa, Kruesz Cliry-
sostomtól ; S z i l á g y i Erzsébet, Vaszary Kolostól ; M e z-
z o f a n t i József, Holdházy Jánostól.' 

Azok , kik Esztergomban ő eminentiája, a bibornok-pri-
más arany-miséjén megjelennek , s életrajzát birni óhajtják, a 
sz.-benedek-rendi főgymnasiumban nt. F e r e n c z y Jákó igaz-
gató urnái , és a papnöveldében nt. F á b i á n János felügyelő 
urnái megszerezhetik. 

Az alulirt püspöki hivatal az esztergomi legújabb rituálé 
anyanyelvű szövegét illyr nyelvre fordittatá, s az említett ri-
tuáléhoz hasonló betűkkel és alakban kinyomatá ; mellyből 
egyes példányok 20 uj krajczáron megszerezhetők. 

A s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k i h i v a t a l . 

I g a z i t á s : A R e l i g i o 31-dik sz., 251. 1. 2. hasáb. 2. sorb, 
al. olv. Aíyvmov ; 11. sorb. : k ö n y v e k b e n ; 252. 1. 8. sorb. al. 1. has. 
,,S Clemens" (azaz: ,és Clemens' ; nem: ,S. Clemens'). 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i S i á r u l y . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. VII. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Olasz- ésírhonból. — Könyv-
hirdetés. 

Megyei zsinatokról * ) . 
V I I . 

3) M i k a m e g y e i z s i n a t o k t á r g y a i ? 
„G e n e r a t i m asserimus , debere Epi-

scopum in sua Synodo constituere, quae ad 
vitia eoöreenda, virtutem promovendam, 
depravatos populi mores reformandos et ee-
elesiastieam disciplinam aut restituendam 
aut fovendam necessaria et utilia esse iudi-
ca vérit." 

(Benedict. XIV. De Synod, dioeces. 
L. VI. c. I. n. I.) 

A megyei zsinatokra vonatkozó észrevételeink 
fonalát, azon kérdésnél: ,Mik a megyei zsinatok tár-
gyai '? félbeszakitni azért véltük czélszerünek , mert 
e kérdés fölfogása- és tárgyalásánál elméleti isme-
reteinkben ama gyakorlati tapintat által támogat-
tatni kivántunk, mellyet csak a tapasztalás és az 
öszpontositott törekvés által meghűlt vér nyújt. Tud-
tuk ugyanis, hogy e kérdésnél nem csak az okos-
kodás higgadt fonala, hanem főleg az élet és annak 
szövevényes körülményei, s az emberek ezer saját-
ságai tekintetbe veendők: nehogy a legszebb theo-
riákat is az emberi élet naponkint, a tapasztalás 
minden órán meghazudtolja. Helyesebbnek találtuk 
ez eljárást amazokénál, kik az életrevalóság bélye-
gét saját eszméiknek nagyon is igénylik : de a való-
ságban csak a divatos tanok egyik tulságából há-
nyatnak a másikba; ritkán találván el a Scylla és 
Charybdis közt a rendes utat. E gyakorlat kipuha-
tolása tekintetéből tehát fölkeresni kívántuk a lelki-
pásztorkodás tág mezején különféle rangfokozatban 
működő barátinkat. De ez csak rendes szünnapjaink 
alatt történhetvén meg, a kérdésbe vett tételünk fej-
tegetése mostanig elmaradt. Mielőtt azonban e föl-
vetett pont fölött nézetünket elmondanók, el nem 
hallgathatjuk, hogy a zsinatok tagjaira vonatkozó vé-
leményünk, állítólagos t u l s z i g o r a miatt,némely -
lyek nem-tetszését hivta föl ; sőt itt-ott kemény, és 

*) Folytatásául az I. félévben megkezdett jeles érteke-
zésnek. S z e r k . 

kíméletlen birálatban is részesült. Őszintén sajnálko-
zunk ugyan az illetők helyeslő jóváhagyásának el-
vesztése fölött : de annak megszerzését és biztosítá-
sát az egyház tanán, mint hiszszük, alapult jobb 
meggyőződésünk föláldoztával keresni soha sem fog-
juk. Átalán pedig, valamint elméletben elveink kö-
vetkezéseit addig viszszük, a meddig csak okosan le-
het: ugy az életben és gyakorlatban csak annyit kí-
vánunk , mennyit józanul megnyerhetni. Aranyos 
léggolyókra soha sem ülünk, és holdvilágba nem 
utazunk Távol vagyunk azonban a büszkeségtől, 
magunkat csalhatatlanokul tartani. A velünk ellen-
kező véleményüektől soha sem kivántuk, hogy el-
veinknek hódoljanak; tőlök azt kérjük : bennünk csak 
a meggyőződés tisztaságát tekintsék; s ha az ajak 
szivünknek őszinte tolmácsa, egyenességünket bűn-
nek ne tartsák. 

Es most a fölvetett kérdéshez. A megyei zsi-
natok tárgyait, kitűzött végczéljok határozza meg. 
Ez pedig a katholikus szellemnek a papságban 
nem különben, mint a népben, olly módoni élesz-
tőse- és hatványozásában áll, hogy ez lelkületök-, 
ilméjek-, és átalán minden cselekményüket akként 
áthassa és szentesitse, miszerint mindnyájan Krisz-
tus Jézussal, az örök hit főmesterével egyetemben 
egy szorosan összefűzött testet képezzenek. A zsinat 
törekvése tehát oda irányozza minden hatályát, mi-
szerint a kellő módot kikutassa és kijelölje, melly 
által az átalános erkölcsösség iránti buzgalom gya-
rapodását és erősbödését eszközölni, az erkölcstelen-
ség- és fajtalansághoz vonzó csáb ellen védfalat 
emelni, annak eredeti forrását kiapasztani, a valódi 
áhítatot, alapját megvetve, elősegíteni, a gonosz il-
mék- és szokásokat kiirtani, a hitéletben elharapód-
zott fonák, babonás nézetek és gyakorlatok kárté-
kony hatását megszüntetni lehessen. 

C s u p á n azon intézkedés által, miszerint az 
egyházi élet külrendszerét számtalan rendelvények-
kel szabályozzák, és áthágóit büntetik, nincs elérve 
a czél: s a zsinatok egyedül illy eljárással aligha 
remélhetik, a kor igényeihez képest, föladatuk ki-
elégítő megoldását. Legfőbb teendőjük, a lényege-
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sen uralkodó hiányok- és romlottságnak mibenlétét 
megvizsgálni; azután sajátságos okait éskutforrásait 
kifürkészni. S csak midőn ez kettőztetett szorgalom-, 
átkaroló avatottság-, és helyes tapintattal éretett el, 
lehet bizvást azon intézkedést javaslatba hozni, 
mellytől alapos segély és javitás várható 1). 

A keresztény tan szerinti regeneratio eszközöl-
tethetése tekintetéből okvetlenül szükséges, hogy a 
zsinatok, különösen korunkban, midőn a lélek ma-
gasabb rendeltetésérőli érzületet az anyagi előnyök-
kel foglalkozó ész az emberben sokszorosan háttérbe 
szorítja s elhomályosítja, kiváltkép olly szabályokra 
fordítsanak mélyebb figyelmet, mellyek a szív-, lel-
kület- és ilmének keresztényi szempontból ujonszü-
letését eredményezik. 

Mindenoldalról történnek már évek óta javas-
latok, a létező társadalmi romlottság árjának föltar-
tása- és akadályoztatására. Különszerü törvények 
alkotvák, sok intézkedés létesül a javitás utáni áta-
lános vágy kielégítésére. S valóban, minden ebbeli 
üdvös szándék, minden czélirányos intézkedés a leg-
őszintébb hálaköszönetet érdemli. Azonban daczára 
mindezen jótékony, korszerű törekvésnek, állásunk 
nem javult : hanem jelenlegi szomorú, állapotában 
teng ; és félni lehet, miként minden további hason-
nemü törvények és intézkedések által e g y e d ü l 
nem isjavuland: mert a baj gyökeremélyebben fek-
szik. Minden fáradozás mellett, szerezvén például 
minden egyes polgárnak élelmet, fedezvén szüksé-
geit, fölosztván mindnyájok közt aránylag a közte-
herviselést, nem fog-e az életben jelentékeny kü-
lönbség főnmaradni ? (Kereskedés és ipar meg nem 
gátolhatják a szegénységet.) Ki fogja majd az aljas 
érzés, irigység, kapzsiság, rablási vágy, és a com-
munismus különféle alakzatban föltünedező szel-
lemének rohamát föltartani, azt csirájában elölni : 
ha a törvény sújtó karjához más hathatósabb mód 
nem csatoltatik; melly a kevésbbé boldognak, vagy 
szegénynek saját sorsát önmegadással, sőt elégül-
ten elviselni tanítsa? Igen, engedjük meg mind-
azt, mit a legcsökönyösebb állam-idealisták követel-
nek : valljon ez által társas életünk viszonyai meg-

1) Nem csekély fontosságú azon intézkedés, miszerint 
minden üres kérdés , tudnillik melly az egyházi vallásos élet 
előmozdítására jelentéktelen , a zsinati tanácskozmányban 
mellőztessék. XIV. Benedek példaképen számtalan hasonló 
meddő kérdést sorol elő (De Syn. dioeces. L. VII.). Ide szá-
mitható még sok más illyféle kérdés, mellyek az iskolában 
komoly fontosság- és vitatási makacssággal, kevés haszon, és 
még csekélyebb épülés mellett tárgyaltatnak. 

változnak-e? Az állam talán nem fog szűkölködni 
szellemben, mozgékonyság- és csillogásban : de a 
jellemek és erkölcsök romlottsága nem változik jobb-
ra. Megszüli-e mindez nagyobb mértékben ifjaink 
és szüzeink keblében a szemérem, ihlettség malaszt-
j á t , a szerénység csiráját, az idősbek iránt tisztelet-
teljesebb hódolatot, idejek és erejek elfecsérlésének 
korlátolását stb. ? Megveti-e ezen engedményezés, 
alapját a házassági kötelékek hűségesebb megtartá-
sának, a családi körökbeni erényesség magasztosb 
létének, a magzatok nevelésében üdvösb és czélirá-
nyosabb iránynak? Látunk-e ez által a házi rend ke-
zelésében több lelkismeretességet, az életnyomor, 
és aggályai közt több megnyugvást, az életviszo-
nyosságban nagyobb szerencsét és üdülést? Gyara-
pítva leend-e eme korlátlan kedvezés által az összes 
néposztály közt a munkásság hajlama, emelve a 
gazdálkodás és mérséklet ösztöne, a viszonyos köz-
lekedés igazsága, a követelés és szolgálattétel mél-
tányossága; a segedelem- és ápoláskészséget fölvil-
lanyozva? Már pedig a családok boldogsága, a köz-
ségek, és az egész birodalom jólléte ezeken alapszik. 
Magasztos és hálás elismerésre méltó ugyan az esz-
me, mellynek kiható ereje nyilvános állásunk javí-
tására czélszerüen intézkedni törekszik , vagy ujabb 
módok javalását helyezi kilátásba: de mindez ön-
m a g á b a n , habár mulhatlanul szükséges is, még 
nem elégséges a kor tévedésének elnyomására. Mind 
tökéletlen próbák ezek; mellyek, a dolgok valódi 
viszonyainak világos belátása és megismerése hiányá-
ban, a társadalmi erők boldog sulyegyenét meg nem 
találják; mert a szétágazó baj gyökere mélyebben 
fekszik : azért a gyógyszernek is mélyebben kell 
hatnia, hogy a beteg test uj életerejének üdvös mű-
ködését megteremtse. 

A mire főszükségünk van, s a mi rosszul létünk 
borús kietlenségét az emelkedés és jóllét derült egévé 
változtathatja, egyedül azon szilárd határozatban 
rejlik: ,a Világmegváltó tana- s törvényeinek igaz-
ságát a társas életben megtestesíteni, s teljes érvény-
re emelni' ; vagyis a kereszténységnek kell a társu-
latot átalakítania. Mert ma, midőn a társadalom 
életgyökerében ostromoltatik, s a rosszakarat a leg-
szentebb emberi érzelmeket is a trón fölforgatására, 
s az álladalom lángba borítására törekszik eszközül 
fölhasználni, m a , mondjuk , a minden oldalról 
fenyegetett polgári hatalom a h i t i s t á p o l á s a 
n é l k ü l v e s z v e van . Ez ád a földi hatalomnak 
egy szentebb alapot, s kútforrása nyomozásánál az 
égre mutat; ez csillapítja a felzúdult szenvedélyek 



267 

lázát; ez ismerteti meg velünk a szegénység szent 
titkát; ez tanusitja, hogy nincs itt maradandó váro-
sunk; hogy e világ nem az élvezet paradicsoma, ha-
nem a harcz és érdemgyüjtés küzdhomoka ; s hogy a 
fájdalom, a tűrés és szenvedés rendeltetésünknél fog-
va mindnyájunk osztályrésze , s vándor életünktől 
elválaszthatatlan levén, a nagyok fényes palotáiban, 
és a szegények alacsony hajlékiban egyiránt ottho-
nos 1). Az egyház összes törekvésének azon irány-
ban kell tehát öszpontosulni, hogy amaz átalános 
meggyőződésnek vesse el magvát, miszerintaz anya-
gi jólléthez vezető ut, az örök igazság megszerzésé-
re irányzott őszinte törekvésben foglaltatik; melly 
igazságot Krisztus urunk mindazoktól követel, kik 
Isten országának tagjai lenni kívánnak : azon ország-
nak, melly a jelen és jövő mindenséget magába zárja. 

S íme ez az, mit mi a zsinatok á t a l á n o s föl-
adatául tekintünk. 

Különösen pedig a zsinati tanácskozmány tár-
gyainak mindenkori megválasztását, a tárgyak fon-
tossága s kiható ereje az egyházi életre : ugy a kor-
viszonyok határozzák meg ; mert a legokszerübb esz-
köz is csak akkor lesz valamelly czél elérésére elég-
gé hatályos, ha az időt eltalálja az ember, midőn 
azt alkalmazza. Errei tekintettel, legyen szabad itt 
egyes tárgyakat megérintenünk, mellyek, ha meg-
győződésünk nem csal, minden más kérdések fö-
lötti fontosságuk miatt, a zsinatok figyelmét főleg 
igénylik. 

A) V a l l á s o k t a t á s r ó l i g o n d o s k o d á s . 
A zsinatok élénk figyelmét főlhivó tárgyak közt 
kétségkívül első helyen áll a vallástanítás kezelésé-
nek módja s rendszere. Hogy a keresztény hit az 
ember szivében gyökeret verve, életirányadó legyen, 
már gyermekkorban szükséges annak fogamzó mag-
vát elvetni. Különben is ez átalános elv mindarról 
áll, mit az emberben természetté nevelni, s vele egy-
beforrasztani akarunk. — És ha az ifjúságnak a ker. 
hit- és életben való korai s alkalmas fölneveltetése, 
az egyháznak minden időben kizárólagos joga s 
tisztje volt: kiváltképen korunkban kell azzá lennie, 
íme ezerek, lényegét illetőleg, más ezerek, nevéről 
sem ismerik Krisztus urunk tanát ; és milliók van-
nak, kiknél ez minden élet és gyakorlati hatály nél-
kül marad ! Innen ered korunk állása, a mint van. 
Ez oknál fogva tehát szükséges, a ker. hitet legelső-
ben is az ifjúságban uj életre éleszteni, s ápolni. Min-
denek előtt a községek lelkészei hivatvák, erélyes 

3) L. Josephin. Bécs. 1851. 40. 1. 

működés-, önfeláldozó szorgalom- és kitartással, eme 
szent czél elérésében fáradhatlan munkásságot fej-
leszteni ki. Erre nézve tagadhatlanul első kellék azon 
gondoskodás, hogy a lelkészek alkalmas hitelemzők-
ké képeztessenek; kik nem csupán a) az általuk ta-
nítandó vallás tökéletes ismeretével fölruházva, ha-
nem b) annak magasztos igazsága- s boldogító ere-
jétől szivökben mélyen áthatva, s c) a hit czélszerü 
s hatályos előadására kiképezve; ugy amaz ügyes-
ségbe is, mellynél fogva azt tanítványaik szelleme-, 
és sziveinek tulajdonává tegyék, beavatva legyenek. 
A szent okmányok tanulmányozása csalhatlanul az 
egyetlen alap, és valódi forrás, mellyből a ker. hit-
tanítás méltó s termékeny hivatásához a kellő tulaj-
donok és képezettség merithetők. A hittani taninté-
zetekben a szent-irásból nyert ismeretet, és annak a 
szószéken és a hitelemzésnél való üdvös használa-
tát , a papnöveldékben gyakorlati utasítás által kei-
lend majd idomítani, s az életbeni alkalmazhatásra 
segitni. 

A hitelemzési oktatás, melly a 15-ik századig 
jobbára a tíz-parancsolat, az apostoli hitvallás, a 
Miatyánk és Üdvözlet magyarázatára szoritkozék, 
később az egyes tanokat jobb rend- és összefüggésbe 
hozván, tudományos alakot nyert. És ez talán több 
dicséretet érdemel, mint elvetést. Csakhogy annak 
előnye az által kisebbedett, hogy a népkáték tény-
leg a rendszeres Dogmatica rövid kivonataivá vál-
ván, használatukkal a néptanitásnál azon alap, melly-
nek a bibliai történelem, és az uj-szövetség lényegé-
nek fölfogásában kellene állnia, szerfölött elhanya-
goltatott. Ez utóbbi szükséglet jelenleg (különösen 
Schmid Kristóf által) kielégitőleg pótoltatott. De na-
gyon kívánatos volna az ifjúság vallás-erkölcsi ok-
tatására egy olly vezénylő könyv szerkesztése, melly 
világos, egyszerű, értelmes, belbecsü előadás által, 
a vallástanitónak szükségletét ugy , valamint a ta-
nonczokét kellőleg kielégítené. 

A zsinatok föladataihoz tartozik, azon módot 
nyomozni, s az irányeszmét megállapítani, melly 
által egy tökéletesen kielégítő népkátét a legbizto-
sabban létrehozni lehessen *). 

Tovább a zsinatok tanácskozmányi tárgyát ké-
pezi a lelkészek hivatásszerű részvéte a néptanodák 
sikeresitésében : ugy azon együttmunkálás, miszerint 
az ifjúság a tanodákban ne csupán puszta tanítás-
ban , de egyszersmind példás neveltetésben is része-

Ezzel, gondoljuk , eleje lesz véve azon téveljárás-
nak , melly szerint egyes egyházi megyékben is különféle káté 
van használatban. 

* 



süljön. A néptanoda azon hely, hol az ifjúságot a 
kereszténység alapelveivel tettleg meg kell ismer-
tetni. Sőt a korosabb egyénekre is, kik talán a ke-
reszténység elveitől eltértek, a néptanodákban törté-
nendő czélszerü hittani oktatások és nevelés olly ha-
tályt gyakorlandanak, miszerint látván a hit-, és gyü-
mölcseinek magasztos példáját gyermekeik szives és 
engedelmes értelmességében , ők maguk is a hit üd-
vös kihatásának malasztját szivökbe fogadandják. 

Azonban a keresztény nevelés nagy müvét, s 
nevezetesen a gyermekek nevelését, a papság maga 
véghez nem viheti. Mulhatlanul szükséges, hogy neki 
ez utóbbinál az iskolatanitók segédkezet nyújtsanak. 
Sőt, hol a lelkészek más elfoglaltságuk igényénél 
fogvacsak ritkábban jelenhetnek meg a tanodákban, 
ott az ez ügybenipontos eljárás a tanitó főfeladatává 
válik. — Hol ekkoráig a nevelés ügymenete rend-
szeresen történt, ott a tanitó növendékeivel a szent-
írást , vagy a bibliai történelmet olvasgatá ; a káté 
lényegét nekik részint magyarázgatá, részint a ma-
gyarázat könnyebbségét bennök elősegité : arra pe-
dig szorgosan fölügyelt, hogy a tanonczok a kátét és 
a bibliai történelmet pontosan, könyv nélkül megta-
nulják. Hasonlag történt e tanítási eljárás az énekes-
könyvvel is. Tovább megtanította apró növendékeit 
az egyházi imádság- és énekekre, s velők nem csak 
a szentegyházban, hanem a tanodában is imádkozott 
és énekelt. Az isteni-szolgálathoz kisérte őket, s fö-
löttük kellő fölügyeletet viselt. A lelkész oldalánál 
az egyházi szokás- és szertartásokba bevezette, s 
azok gyakorlatánál szorgos vigyázattal volt; hibái-
kat értelmes útbaigazítás által megjavitá, csinjökért 
megfeddé, megbünteté, jó magaviseletüket és eré-
nyességüket előmozditá s megdicséré; az elsőre ugy, 
valamint a másodikra fölhasználván a szent-irás, 
vagy a káté tartalmából azon alkalmas pontokat, 
mellyeket velők már azelőtt olvasott, vagy magya-
rázott. E szerint, mivel ő tanonczaival a hit és imád-
ság üdvét közösen éldelé, egy hit-, és egy gondolatba 
olvasztá zsenge érzeményeiket; s ekkép szeretetöket 
és bizalmukat megnyervén , paedagogicus befolyást 
biztosított magának fölöttük : olly befolyást, mellyet 
mindenkor az egyházi közösség, és egyedül csak ez 
nyújthat fensőbb mértékben. Ö tehát a lelkészt mun-
kálkodásában támogatá: valamint ő is ettől hiven 
és lelkesen gyámolittatott ; és igy mindketten a kö-
zös czél, tudnillik az ifjúság vallásos és erkölcsös 
kiképezésére, azon egyarányos öszhangzásban közre-
működtek , melly mindenhol teljes sikert eredmé-
nyez. Az illy üdves eljárásnak tovább is föl kell tar-

tatnia; s hol ez nem léteznék, azt ott minden áron 
létesíteni, mulhatlan szükség és kötelesség. Ez oknál 
fogva, csekély fölfogásunk szerint, az iskolatanitói 
kar keresztényi kiképzettsége a jelenkor kizárólagos 
követelése. A tanitók a szó teljes értelmében keresz-
tények legyenek: legyenek a keresztény ismeret és 
érzelem emberei ; szakmájoknak buzgalommal meg-
felelő férfiak: mindenek előtt olly buzgalommal, 
melly az ifjúság nevelését, és a kereszténység általi 
boldogitását fő törekvésének ismerje. Ez a korszel-
lem életszüksége. 

Közelismeréssel említendők ugyan a tanítói ké-
pezdék , mellyek czélja, a leendő tanítókat nem csu-
pán az elemi tantárgyak előadására, hanem egy-
szersmind a vallásos erkölcsiségben is kiképezni. 
Azonban a mennyire valódi hálaköszönetet érdemlő 
az ebbeli képezdék fölállítása, mindamellett eredmé-
nyezésök a végczélnak, — a keresztény szellem sze-
rinti átalakításnak — elegendőleg nem látszik megfe-
lelni. Nem tagadjuk ugyan, hogy ez intézetek, mint 
mondják, tanultabb nevelőket adtak ; sőt ezt mi is 
hajlandók vagyunk elismerni: de a keresztény szel-
lem a nevelőnél lényegesebb, mint a tanultság. Eb-
ből, a keresztény szellem hiányában , önszeretet ke-
letkezik; melly nevetséges követeléseket teremt elő: 
más részről az élet és emberi társaság alapszabályai 
körüli tudatlanságot vonja maga után ; úgyhogy rab-
jai vakon kapkodnak napjaink reformátorainak csáb-
képei után. Ebből ered, hogy a növendékek, később 
tanítói niinéniüségökben a lelkészekkel, kik iránt 
tisztelettel kellene viseltetniek, versenyezni akar-
nak; nem különben szerény állomásaikat unni, és 
szégyenleni kezdik, s fényesebb helyzet után sóvá-
rognak; melly f'enhéjázó képzelgéseiknek merész 
vágyait előbb kielégíthetné. Nem tapasztaljuk-e, mi-
ként az iskolatanitók egy része, a hivatásukkal egy-
bekötött egyházi szolgálattétel gyakorlatától máris 
szégyenkedik? Lehet-e azután e tényállásban az 
egyház és vallás iránt hevülő buzgalmat, érzeményt 
keresni? Sőt talán nem látjuk-e, miként ők az egy-
háztóli emancipatiójokat nagy számban tolakodva 
követelik? Találunk-e az illy szerencsétlen követe-
lés szellemében akaratot, a papsággal a keresztény 
hit és élet gyarapítására, kezet fogva közreműködni? 
Mi ugyan teljes tisztelettel vagyunk a tanitók iránt, 
kik föladatukat fölfogják, s hivataluk pontos telje-
sítése által korlátolni tudják a nagyravágyást : csak 
hogy meg vagyunk győződve, mikép azon czél el-
érése végett a szivet kell a szellem előtt kimivelni. 
Azért mind az egyház, mind az állam legfőbb érde-
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kében áll, arról fáradhatlanul gondoskodni, misze-
rint a tanitói pályára készülő növendékek, az illető 
képezdékben keresztény, az egyház szervezetével 
barátságosan megegyező, ugy a keresztény isme-
ret és erkölcs telepítésére ihlelt érzeményt nyervén, 
mint az egyházi-rend tagjainak lelkesült munkatár-
sai kiképeztessenek. 

Hogy azonban az igy kiképzett tanitók irányá-
ban a lelkész kötelességének megfelelhessen, vagyis 
hogy azok működését elfogulatlanul és szakértőleg 
méltányolván, azt majd gyámolitsa, majd pedig üd-
vesen vezesse : elengedhetlenül szükséges, a minden-
felé szervezett képezdék mellett, hogy az egyházi 
rend növendékei is a tanitás és nevelés legjobbaknak 
tapasztalt elveivel, és ezeknek legczélszerübb alkal-
mazásával tökéletesen megismertessenek; nehogy e 
szakmában a néptanítók képességénél alantabb fokon 
állván, az azok fölötti befolyásukat, felsőbbségöket, és 
tekintélyöket veszélyeztessék. — Továbbá valamint a 
lelkész a tanítókat, mint munkatársait, tekinteni s 
tisztelni fogja: ugy az egyház anyai, gyengéd gon-
doskodását azok méltóbb elláttatásukra kiterjesz-
tendő A ker. tanítóknak, habár az egyházi alapból tör-
ténendő fölsegélését, nem tekinthetni mint a javada-
lom alapitványellenes fölhasználását. Mert az e g y -
h á z i a s tanitók illyetén megjutalmazása, mint hisz-
szük , Isten dicsősége- s az egyház terjesztésére osz-
togattatván, teljesen alapitványszerünek mondható. 
E tekintetben igaz ugyan, hogy ha e rend a képez-
dékben az alázat és elégültség erényét sajátjává ten-
ni elmulasztotta, s magát az ifjúság képezésére egye-
dül Istenért, és az örök élet jutalmáért föl nem áldoz-
za: akkor semmiféle javitás sem képes, mértéket nem 
ismerő követelményeit kielégíteni. Mert valljon ismer-
nek-e vágyaink határt, ha azoknakminmagunknem 
szabjuk meg a netovábbat? Ámde azért a méltányos 
és igazságos szózat, s kérések figyelmet érdemelnek. 

íme mennyi, nem csekély következményű kér-
dés , mellyeket, a zsinatokon történendő szerencsés 
megoldatásuk reményében, itt csak pontozgatánk ! 

Tovább, a hitszónoklatokra vonatkozólag kérdés 
merülhet föl: miként,és minő renddel adja elő a hit-
szónok legczélszerübben az evangelium lényegét az 
egyházi évben? E kérdéshez csatlakozik az evangé-
liumi szakaszok változatossága, a halotti beszédek, a 
kátémagyarázat, s az ugyanegy templomban alkalma-
zott hitszónokok öszhatása fölötti tanácskozmány ; 
valamint az is, hogy miképen lehet a szent-írás olva-
sását a tanulatlan néposztálynál is, a vallásos érzület 
fölélesztésére kellőleg hasznossá tenni? 

Ezen, és hasonló kérdések fejtegetését, különö-
sen a zsinatok körébe tartozónak véljük. J. S. —M. 

EGYHÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége Schönbrunnban, f. évi oct. 15-én kelt 

legfelsőbb elhatározásánál fogva , a kalocsai főmegyében iskolai főfel-
ügyelővé, az ottani főszékeskáptalan kanonokját, H a u s e n p l a s z 
Jőzsefet, s egyszersmind ugyanazt a bold. 

sziiz Mária tiinyei czimzetes 
apátjává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

S z é k e s f e h é r v á r , october 15-én. Anyaszentegyhá-
zunk összes szertartásai közt alig van magasztosabb a temp-
lom-kenetésnél : ennek minden mozzanatából Jézus hitéhez 
illő szent szellem nyilatkozik ; melly által szivünk csudálato-
san ragadtatik a földiek közül az égiekbe. Ugy is kell ; mert 
a kath. templomok fönséges rendeltetéssel birnak, tudnillik 
hogy bennök a ker. nép közös imára, áldozatra, Isten dicsőíté-
sére, az isteni ige hallgatására, s a szentségek fölvételére 
gyülekezzék össze. Imádkozhatunk ugyan lakásunkon is, és 
minden helyen : de sehol sem fogunk olly jól és olly hatha-
tósan imádkozni, mint a templomban; hol a jámbor és ajtatos 
keresztények példája, a küiső szertartások niagasztossága, s 
végre a malaszt benső munkálkodása, az imádkozó keresztény 
lelkét sokkal jobban emeli, s ajtatosságát sokkal hathatósab-
ban buzdítja. A hadsereg csapatai bátrabban küzdenek és bi-
zonyosabban győznek , ha egyesülve, mint ha szórakozva van-
nak ; és a tüz vígabban lángol, ha sok fa van együt t , mint ha 
a darabok magánosan és szétszórva feküsznek. Igy áll a do-
log a keresztények közös imájával is , az Isten közös házában, 
a templomban. A templom áldozatokkal szerzett állomás, melly 
az egyházi üdvkegyelmek birtokát biztosítja; s illy győzelmet 
minden ember méltán ünnepel meg. A templom a község 
szellemi életének központja ; honnan a kegyelem kiapadhat-
lan forrása árad a nemzedékekre. Epen azért legfényesebb 
szertartások közt megy végbe a templomszentelés , annak föl-
kenetése. Illy fényes szertartáson valánk jelen mult S e p t e m b e r 

havában, midőn mélt. F a r k a s Imre fáradhatlan főpászto-
runk, két épületet szentelt Isten házává. Egyik a helybeli 
kórházi kápolna, mellyet irgalmas apáczáink, több nagylelkűek 
adományaival eg^jpzen felújítottak, és ollyanná tettek, mellybe 
kívánva kívánkozik minden jó lélek : hogy kiöntse ott forró 
imáit Isten előtt. E kápolna szentelése szokott szertartásod 
közt, September 18 án ment végbe; melly alkalommal ő mél-
tósága igen szivreható beszédet tartott az egybesereglett 
sokasághoz; egyszersmind elfogadta hitvallását Rupcza György 
kéményseprő mesterlegénynek : ki főleg az apáczák gondos 
és önfeláldozó ápolása által indíttatva, idegen földön, köz-
anyánk , a kath. egyház ölébe tért ; ennek áldásos karjaitól 
akarván magát ezentúl vezettetni. Az emiitett kápolua ékesi-
tésére mélt. püspök urunk 280, a nagys. káptalan 300, mélt. 
b. Splényinő 20 , nagys. Kis Sándorné 725 uj forinttal járidt. 
Nmélt. Marieh Dávídnő szives volt az adományokat összegyűj-
teni ; s ígérete folytán diszes ruhákat remél tőle a kápolna. 
Nagys. Tóth József megyei főnök ur a kápolna kifestetésének 
költségét vállalta magára. Isten áldja meg e jó lelkeket ; kik 
a kórház elaggottai- s betegeinek olly szent helyet varázsol-
tak , hol feledik nyomasztó sorsukat, s mennyei boldogságot 
éreznek szivökben. Az említett kápolnaszentelés ő méltóságát, 
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kire a szertartások szelleme éltetően hat , az arra következő 
nagyobbszerü foglalkozásra is megerősité. A Vérteshegy tövé-
ben igen kies helyen fekszik C s á k v á r : a messze terülő 
láthatár fénypontja. E város főura, nmélt. gróf E s z t e r -
h á z y Móricz u r , Istenben boldogult atyjának szellemétől 
lelkesittetve, sok ezer forintnyi áldozattal püspöki megyénk 
legszebb templomai közé emelvén a csákvárit, egyszersmind 
szent olaj általi fölszentelésre is érdemesité. Mélt. püspök 
urunk, jóllehet néhány napig gyöngélkedett, sept. 28-án 
kiment Csákvárra. Mind ő méltósága, mind a grófi család, 
és a hivő nép megtartá a böjtöt : hogy lekérjék az ég áldását. 
A vidéki papság igen számosan jelent meg az ünnepélyre. A 
nap alkonyodtakor a szent ereklyék kitétettek tiszteletül, és 
elmondatott a matutinum; mellyen ő nméltósága, nejével 
együtt jelen volt. Ugyanekkor tétetett le az alapkő is, melly-
nek a nmélt. gróf ur által készített okmányában mondatik : 
„Hoc in loco, in Oppido Csákvár, ad aviticum Esterházyanum 
Dominium Gesztes, in Comitatu Albaregalensi, pertinente, 
Franciscus Comes Esterházy, ßaro in Galantha, Comes in 
Frakno , Capitaneus perpetuus Castri Pápa , Haereditarius et 
actualis Dominus in Gesztes, Pápa, Ugod, Sempte etc. Comes 
Supremus in Borsod, R. Hung. Tavernicus, Caes. Reg. Cubi-
cularius, Consiliarius Int., et Supremus Campi Maresciallus, 
Ecclesiam parochialem S. Michaeli Archangelo dicatam, qua 
Patrónus , mortua iam uxore Maria Sidonia Comitissa Pálffy 
ab Erdőd, erexit, et fundavit a. 1748. Istius filii Nicolai, ex 
Maria Anna Principissa Lubomirska secundo genitus filius, 
Joannes, Caes. Reg. Cubic, et a Consiliis intimus, vivente 
uxore Maria Anna Comitissa Pálffy ab Erdőd, eandem auxit 
a. 1788. Nicolaus vero, Joannis filius, Comes Esterházy, Baro 
in Gralantha, Comes in Frakno, Capitan. Perpetuus Castri Pápa 
etc. Caes. Reg. Cubic, et a Cons, intimus, uxore amantissima 
et desideratissima, Maria Francisca Romana Marchionissa a 
Roisin , vita iam defuncta, ad implendum inde ab annis iam 
nutritum desiderium, Ecclesiam hanc ampliorem , nobiliorem, 
relicta tantum parte antiqui Sanctuarii, e fundamentis novam 
construxit, ornavit, et SS. Trinitati , Honoribusque Beatis-
simae Virginis Mariae sine labe originali conceptae, sub invo-
catione S. Michaelis Archangeli, dicavit a. 1852.; anno vero 
1854. nondum penitus perfectam Illustriss. ac Reverendiss. 
D. Emericus Farkas , Dioeceseos Albare^lensis Episcopus, 
solemni benedictione cultui publico tradidit. Comité eodem 
Nicolao, a. 1856., 18-a Febr., e vivis erepto, quin voti damna-
tus fuisset lapidem fundamentalem deponendi, propriisque 
oculis Consecrationem Ecclesiae intuendi, tertio natus filius 
et in Dominio Gesztes haeres , Mauritius, Caes. Regius Cubi-
cularius, a Consiliis intimus, et quondam apud S. Sedem Le-
gátus extraordinarius et Minister plenipotentiarius, S. Ordinis 
Hierosolomitani ad honores Baiulivius et Magnae Crucis 
Eques, nec non complurium aliorum insignium Ordinum ma-
gnae Crucis Eques, Patris piorum propositorum memor, hanc 
Ecclesiam perfici et instrui curavit, illamque anno 1859., 
29-a Septembris, festo Patroni Ecclesiae et Oppidi, S. Michae-
lis Archangeli, regnante Caesare et Rege Francisco Josepho 
I., sub Pontifieatu Beatissimi Patris Pii P.P. IX., Pontificis 
Maximi, Praetitulato Illustriss. ac Reverendiss. D. Emerico 
Farkas, Episcopo dioecesano Albaregalensi, Ins. Ordinis 
Austriaci Imperatoris Leopoldi Commendatori etc. consecran-

dam, simulque lapidem fundamentalem benedicendum , exhi-
buit; adstante dilecta uxore, Serenissima Domina Anna 
Polyxena Maria Principissa a Lobkovitz , praesentibus tribus 
prolibus : lllio , Maria-Nicolao-Mauritio-Eustachio ; duabus-
que filiabus, Maria-Francisca-Romana-Anna, et Maria-Anna-
Bertha ; assistente conspicua Reverendiss. Capituli Albarega-
lensis parte magnaque Cleri dioecesani caterva , sub admini-
s t ra t ion A. II. D. Parochi Francisci-Bcnedek." Másnap reg-
gel 8 órakor vette kezdetét a szertartás ; és délután 2 órakor 
lett vége : mellynek folyama alatt mélt. püspök urunk meg-
érintvén azon határtalan tiszteletet és szeretetet, mellyel a 
nmélt. gróf ur szülői, különösen elhunyt édes atyja iránt 
viseltetik , kinek minden ki nem vitt tervét, gondolatát, merő 
kegyeletből valósitni törekszik, sürü könyeket fakasztóan 
szóla az egybegyűlt népsokasághoz : különösen a gyermekek-
nek szülőik iránti tiszteletök- és szeretetökről. Sz.-mise közben 
pedig ft. Pauer János kanonok ur az ünnepélyhez alkalmazott 
jeles beszédet mondott. Isteni-tisztelet után magyar vendég-
szeretettel fogadá ő nméltósága számos vendégeit. — A nm. 
grófi pár mintegy vetélkedik a templomok díszítésében. A 
kegyuraságuk alá tartozó templomokat sorban járják : vizsgál-
gatják a hiányokat, és megszüntetik ; áttekintik a templomi 
ruhákat , és néha egész halommal térnek vissza palotájokba ; 
honnan az elavultakat nem sokára ujakkal pótolják. A nmélt. 
grófnő, született herczeg Lobkovitz Polyxena, legédesb örö-
mét a szent ruhák készítésében találja. Az illy örvendetes 
tapasztalás visszaviszi az embert ama boldog korba, midőn a 
legfőbb rangúak örvendve fáradoztak az Isten házának építé-
sén , a vezeklő bűnös örvendve czipelte a súlyos köveket, s 
még a gyönge nők sem iszonyodván az illy dologtól, majd-
nem ugy tetszett, mintha a jámbor szüzek csupán azért tanul-
ták volna a himzőtüt olly művészileg forgatni, hogy a temp-
lom belsejét gyönyörű munkáikkal ékesítsék ; mellyeknél még 
most is habozva állapodunk meg, és nem tudjuk elhatározni, 
valljon a béketűrést, a fényt , vagy a hitbuzgóságot csudál-
juk-e, mellyel azok készíttettek. Gyorsan emelkedtek azon 
pénzszegény, de hitgazdag időben a fönséges székes-templo-
mok, mellyek épitése most még egy királyt is zavarba ejtene; 
s mellyek épitését fél Europa is alig végezheti el sovány alá-
írásaival. Vajha eljönne mihamarább e régi boldog idő : mi is 
bizonyára boldogabbak lennénk ! * 

l i o s o n c z , october 13-án. Milly kicsiny az ember Is-
ten nélkül, s milly nagy vele , és általa ! Nélküle lealacsonyul 
a föld elvetett férgéig : vele fölemelkedik, mint sz. Pál, a har-
madik égig. Elbizakodtában sokat akarván tudni , nélküle mit 
sem tud ; megalázva magát, vele mindent megérthet. Igy látja 
a véges elme a szegénységben csupán a nyomort és Ínséget : 
az Isten lelke által megvilágosított keresztény sziv ellenben 
föl tudja benne találni a valódi gazdagságot ; mellynek biztos 
tőkéjét az istenes szegénységben bővebben, mint akárhol, tevé 
le az isteni malaszt túlvilági hatalma. Valóban csudálatosak 
az Isten utjai ! Megengedi ugyan, hogy a világ hiu szemeinek 
elvisellietlen foszlányok burkolják a szegénység roncsolt tag-
ja i t : támaszt azonban a bibor alatt is nemes részvétü nagy 
lelkeket; kik enyhitőleg terjesztve ki jótevő kezeiket, eszkö-
zöljék, miszerint könnyebbült test- és lélekkel tekintsen a 
szegény is ég felé, s áldást mondjon azokra, kik a nyomorból 
kiemelni segiték, cs az őt naponkint vigasztalással eltöltő 
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menhelyről gondoskodtak. Egy éve annak , hogy e gyászos 
sors érte város végkép elárvult kath. temploma, ugyancsak 
e lapok hasábjain , később rá küldöttjei által, e végeszközhez 
nyúlván, bizodalommal kezdé keresni a gondviselés által számá-
ra kijelölt jótevőinek küszöbeit : s hála az égnek ! tiz éves po-
raiból , jobbára azok nagylelkűségének köszönhető fölemelke-
dését , örömmel szemléli. A milly sürgető, szintolly édes kö-
telességének ismeri azt bevallani ott, hol naponkint hála-áldo-
zat illatáradata emelkedik föl a jótevők legnagyobb Jótevőjé-
hez: ki, midőn kiterjesztve fölé feszitett karjait, megváltá : ez 
isteni munkája által valódi érdekeit, még e földi életre nézve 
is legjobban biztositá. Miért is ha a mi, Megváltónk szellemét 
hün követő gyámolitóink, mint nem kétlem, többször megin-
dulva érezték kezeiken az irgalmasság testi cselekedeteiért 
lefolyni hálakötelezettjeik könyeit : bizonyára tollal leirhat-
lannak kell ama boldogító öntudat édes hatásának lennie, 
melly nemes valójokat annak meggondolásánál átjárhatja, 
hogy segélyezésök- és gyámolitásukkal egy város ezret jóval 
meghaladó kath. híveinek szellemi érdekeit annyi nemes föl-
áldozást tanúsító készséggel biztositni siettek. Hiszen kettős a 
jótékonyság erénye, ha az üdvös működésében, az anyagi 
szükségek fedezése mellett, az ember nemesebb része, a lélek 
üdvének igényeit is védi. E gondolat ujul íöl mindannyiszor 
lelkünkben , valahányszor templomunk most már megujitott, 
és csinosan kifestett szent falai közé lépünk. Ha a magasba 
függesztjük tekintetünket, s ott a négy egyházatya sz. képei-
nek sokat kifejező vonásaival találkozik szemünk: lekötve 
marad ez ; csupán szellemünk repül vissza a multak szárnyain 
egyházunk első századaiba : midőn annak esküdt ellensége, 
fölhasználván megdöntésére erkölcsi és anyagi fegyvereinek 
ezer élét, azok törlietlen munkássága, bevehetlen bástyát 
emelt a kegyetlen ostromok ellen. S lia ebbeli magasztos küz-
delmeikért elismeréssel adóz nekik ez egyház hü fia : kétsze-
resen örül a magyar sziv , midőn istenes lelkületöket egyhá-
zának támaszai-, nmélt. főpapjaiban megujulni látja ; kik ál-
dásdus tevékenységöket nagy emlékű elődeik példájára, az 
összes kath. egyház nagy fája magyar ágának egyes levelkéire 
kiterjesztik ; e nmélt. püspöki kar épen négy magas személyét 
levén szerencsénk, védtelenül álló templomunk gyámoszlopai 
gyanánt tisztelhetni, és szivünkben nagy nevöknek örökös liá-
laemléket emelhetni. Elsőül kell köztük neveznem nmélt. B a r-
t a k o v i c s Béla egri érsek ur ő excellenti áj át ; ki a gyászos 
forradalmi vésznapok alatt végkép elpusztult egyházi épüle-
teink fölé nyomban kiterjeszteni kegyeskedvén mentori kezét, 
már akkor ezrekig mérité ki ránk kifogyhatlan bőkezűségét, 
és azoknak, mondhatni, ujraalakitójává lőn ; legújabban pedig 
(noha a régi viszony szálai, mellyek az időben mint feledhetlen 
megyés püspökünk atyai szivéhez olly közelről köték hőn ápolt 
fiúi érzületünket, jelenben csak a távolból szövődhetnek), ismét 
500 oszt. é. forinttal méltóztatott tehetetlenségünket támogatni. 
Hasonló érzelmek vonják hálás ajkunkat szeretve tisztelt 
egyház-megyefőnk, mélt. K o l l a r c s i k István ur többszörö-
sen tapasztalt jótevő kezeihez ; ki szintén, a torony befedése 
költségeinek viselését nagyobb részt megelőző készséggel ma-
gára vállalni kegyeskedvén , midőn aranyozott keresztünket 
illy nagylelküleg törekszik a magasban tündöklővé tenni, a 
nélkül is magasan röpkedő szellemét közelebb viszi a válasz-
tottak örök hazájához. Továbbá, lia a nagyokat igazán na-

gyokká a jótékonyság teszi: boldogoknak kell hirdetnünk még 
a győri s váczi egyházmegyéket, mellyek élére olly tisztelet- és 
szeretetre méltó kormányfőket szemelt ki a gondviselés min-
denható akarata, kik alig elfoglalt püspöki székeiket a jóté-
konyság ragyogó gyöngyeivel övezendők, e szent czélból még 
a messze vidéken is fölkeresik a hálakötelezett sziveket. S bi-
zonyára nem nekünk jutott ki elsőknek az osztályrész e rész-
ben, magas állásukhoz mért bőkezüségöket hálásan elismerni. 
Végül, midőn a szomszéd egri megye mélt. káptalana egyes 
nagyra tisztelt tagjainak, egyszerű kérelemre nyújtott szives 
adakozásukért a legmelegebb hálaköszönetet tolmácsolnék, 
legyenek buzgó imáinkba zárva mindazon jótevőink, kik 
csekélyebb ugyan, de tehetségeikhez mérve, megerőtetett 
könyöradományaikkal szíveskedtek hozzájárulni még mindig 
tengernyi szükségeink fedezéséhez. Szíveskedjék t. szerkesztő 
ur e sorokat, mint tisztán ollyakat becses lapjába fölvenni, 
mellyek kitűzött czélja (addig is, mig befejezéséhez közeledő 
templomunk újra fölavatásában a jotékonyság egyik örömün-
nepét megülhetnők) : minden egyes jótevőink hálaemlékének 
fölszentelése, e város kath. községének egy részt már megvi-
gasztalt, s a jövőre erős remény, Isten- és a keresztény feleba-
ráti szeretetben vetett bizalom ápolta szivében. 

M a r s ó Géza , segédlelkész. 
L,ekér, Mindszenthó 18-án. Örömnapra viradtunk ma. 

Ugyanis a Megváltóról czimzett ősrégi, s több századok em-
lékezetét túlhaladó lekéri apátságnak hü alattvalói, ma valá-
nak szerencsések fiúi hódolattal kebelökbe fogadni az ő es. kir. 
Apostoli Fölsége által legkegyelmesebben kinevezett u j apá-
to t , mélt. és ft. A l e x i János szamos-ujvári görög szertar-
tású kath. püspököt. Délutáni egy órakor érkezvén körünkbe 
ő méltósága, a váratlanul történt atyai látogatás hire és örö-
me azonnal villámsebességgel futá át kisded helységünk lak-
házait. Siettek is a helybeli lelkész és elöljárók, fiúi hódolatuk 
zálogát ő méltóságának, mint egyházvédnök- és földesuruk-
nak , mély tisztelettel bemutatni. A kegyes , és érdemekben 
megőszült jó atyát látni, ajkairól szavait hallani, főleg rnidőn 
többek közt a gyermekek neveléséről szólott, hogy kit eddi-
gelé még soha sem láttunk, örökre megszeressük, csak egy 
pillanat megható müve volt.Megérkezésének másodnapján, reg-
gel félnyolczkor ,..egyházunk összes harangjainak zúgása közt 
kiindulván az apátsági kastélyból, szokás szerint az egyház 
ajtaja előtt , mint annak védnöke fogadtatott a helybeli lelkész 
által. Hol is, miután a csoportosan egybegyűlt népsereget be-
szentelé s atyailag megáldá, a helybeli lelkész által felaján-
lott énekes sz.-mise a la t t , mindnyájunk lelki épületére mind-
végig jelen volt. Ennek végeztével megjelent a papiakban : 
honnan is tüstént az iskolába, az általa annyira szeretett kis-
ded növendékek lakhelyére ment. Ott a szép számmal egybe-
sereglett kisdedeket, a ker. hi t tan- , biblia-, olvasás- és más 
egyebekből önmaga kérdezgetvén , mennyei főpásztorunk pél-
dáját követvén, atyai szívből eredt jó intésekkel, tanításokkal 
mint megannyi örök emlékű szavakkal árasztá el ; mellyek 
közt leginkább, a szülők, egyházi, s világi elöljárók iránti 
engedelmességet csepegtetvén ártatlan szivökbe, arra figyel-
mezteté őket , hogy csak is egyedül ezek teljesítése által lehet-
nek jó keresztények, és a mindenek fölött szeretett haza s 
fejedelem hü polgárai s alattvalói. Rövid négy napi nálunk 
tartózkodása örökre feledhetlen lesz. Ma távozik tőlünk ismét 
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egyházunk összes harangjainak zúgása közt ; kisérve tőlünk a 
fiúi szeretet legtisztább áldáskivánatival. De hogy is ne ? Hisz 
az utolsó perczben is, már-már indulandó , az iskolagyerme-
keket kiváná maga elé vezettetni ; kik által rövid búcsúzó be-
széddel üdvözöltetvén, miután őket atyáskodó szivének lát-
ható örömkönyei közt megáldá, észrevehető öröm és fájdalom 
szülte megindulással vett bucsut mindnyájunktól. Áldás , bé-
ke , és szerencse vezérelje minden léptein ! 

R o m á b ó l ő szentségének egészségi állapota felől még 
mindig kedvező hireket közölnek a lapok ; s egyezőleg irnak 
ama közöröm-, sőt lelkesedésről, mellyet a népnek minden 
osztályai, vetélkednek a körükben megjelenő sz. atya iránti 
részvét jeléül tanusítni. 0 szentsége a kormányügyektől ugyan 
lehetőleg elvonulva, de mégis akkép osztja fel a vidékrei ki-
rándulások közt töltött idejét, hogy külhatalmasságok köve-
teit is fogadja ; mint a franczia követet gyakran , s oct. 10-én 
a spanyol udvarét; 12-én pedig a civita-vecchiai küldöttséget, 
stb. Utóbbi napon reggeli órákban gyalog menve, az albanoi 
capucinusok kolostorát, és könyvtárát tekintémeg; azután 
Morenába tett kirándulást. Ekkép keresé fel ő szentsége Ma-
rinot, Frascatit, Aricciát, Gallosot és Genzanot ; Porto d'An-
zioba teendő utazását utoljára hagyván. A fiúi szeretet és hála 
jelei, mellyekkel a messzebb vidékekről is összesereglő lako-
sok ő szentségét üdvözlik, némi kárpótlást nyújtanak azon 
bántalmakért, mellyekkel a kegyes atya szivét lázongó alatt-
valói keserítik. 0 szentsége utóbbi napokban Patrizi, Cagiano, 
Barberini, Asquini, Villecourt és Antonelli bibornokokat, ugy 
a franczia követet, több romai herczegekkel együtt fogadá 
asztalánál. (Griornale di Roma.) 

— Annál szomoritóbbak a hirek a fellázadt tartomá-
nyokból. Távirati uton imént jelentik a riminii püspök-, és 
több áldozárnak a bolognai forradalmi hatóságok általi elfoga-
tását. A ,l'Univers' pedig egy pesaroi tudósítás után borzasz-
tó rajzát adja azon állapotnak, mellyben a Romagna szenved. 
A minden ellenszegülést halállal fenyegető bitorlók hallga-
tásra kényszerítik a jobbakat, s az egész népet rémülésben 
tartják. A hírlapokat részint zsoldosaikká tették , részint el-
hallgattatták ; még a piemonti kath. érzelmű lapoknak is, mi-
nők a genuai ,Cattolico', az ,Armonia', s ,Apologista', megtilt-
ván járatását. A bolognai ,Observatore' s ,Amico' megszüntet-
vék. Egyedül a hittelen sajtó szabad: csupán a vallástalan és 
antikath. lapoknak szabad irai, s magasztalni az uj kormány 
által behozott boldogságot ! „Ha a dolgok sokáig igy mennek, 
odáig jutunk, hogy a catholicismusnak minden jele meg fog 
közöttünk szűnni, s az egyházat ért üldöztetések legkegyet-
lenebbike fog kiütni. A gátot szakított ár, ha csak idején nem 
tartóztatják fön, annyira fog nőni, hogy magát a catholici-
smus fővárosát is eliszapolandja, s kiüzendi belőle a legfőbb 
pásztort . . . Siralmas helyezetünk leírására kötetek sem volná-
nak elegendők. Bátran elmondhatni, mikép az 1849-iki botrá-
nyokat. hasonlítani sem lehet azon utálatos látványhoz, mely-
lyet jelenleg szemlélünk." Következnek a hajmeresztő adatok: 
a zsidók, protestánsok és hitetlenek szövetsége által azon 
czélra tett intézkedések, hogy a kath. religio kiirtassák, a 
papság, püspökök és pápa elleni gyűlölet ter jedjen, az egy-

ház védelmére hozott törvények eltörültessenek. A legocsmá-
nyabb tartalmú lapok , röpiratok és munkák árasztják el az 
irodalmat; kiszorítván, sőt egyenesen eltiltván mindazt, mi az 
erkölcsiség, rend és törvényesség szellemében Íratott. A szer-
zetesek száműzetnek : még az irgalmas szüzekkel sem tétetik ki-
vétel ; a papok tömlöczöztetnek, káptalanbeliek veréssel illet-
tetnek, plébánosok elűzetnek, meg is öletnek. „A bolognai kor-
mány katonái, Riminiben sehova sem akartak, hanem épen csak 
az Ur templomaiba beszállásoltatni. Ekkép e szerencsétlen 
városnak legszebb plebáuia-templomai meg lőnek szentségte-
lenítve ; s nem mindig sikerült a Szentséget is megmenteni 
a megbecstelenittetéstől.... Sz Ágoston plebánia-templomában 
e nyomorultak széttörték a szekrényeket, felöltötték a sz. 
ruhákat, és énekes misét mondtak ; a Szentséget egy da-
rab kenyérrel parodiázván, a legocsmányabb és borzasztóbb 
káromlások közt. Egészen meztelenre vetkeztetett nőket vit-
tek a templomba, s egy meztelen férfi foglalt helyet az oltá-
ron ; kit tömjénnel füstöltek, s általa, iszonyú lárma, ordítás, 
lábdobogás és valóságos ördögi zaj közt, áldást adattak. Ezen, 
és más templomokból utálatos bordélyházakat csináltak. A 
szobrokat megcsonkiták, sz. képeket átlyuggatták, a bold. Szűz 
egyik képének szemeit szúrták ki, s a város pártfogója , sz. 
Graudens képére lőttek, a feszületet pedig lábbal tapodták. 
Hasonló szentségtörések követtettek el Scorticata- és Monte-
belloban, hol bizonyos Volzania bérenczei tanyáztak stb." De 
elegendő ennyi egyszerre. 

V e l e n c z é b e n octoberhó 19-én nyittatott meg, ottani 
lapok tudósítása szerint, a tartományi zsinat ; mellyre már 
több nappal előbb, az egyliáziatlan olasz párt nem kis elége-
detlenségére , látták az udinei érseket, veronai, paduai, feltre-
s bellunoi, concordiai, trevisoi s cenedoi püspököket, ugy 
szinte a vicenzai s rovigoi fölhatalmazottakat összegyülekezni. 

D u b l i n b a n az egész irlioni episcopatus összejövetele 
közfigyelmet ébreszt ; minthogy a püspöki kar vizsgálat alá 
akarja a kormány által adott válasz pontjait azon előterjesztésre 
venni, mellyet az irlioni főpásztorok , különösen a prot. befo-
lyás alól kiszabadítandó iskolák ügyében, az utóbbi zsinat 
rendelete nyomán benyújtottak. A tárgyalandó kérdés tekin-
tetéből e gyülekezet legfontosabbnak nézetik mindazok közt, 
mellyek ott ujabb időben a kath. egyház érdekében tartattak. 

Könyvliirdetés. 
Megjelentek , és az illetők figyelmébe ajánltatnak : 
, D a l l a m o k az ausztriai birodalombeli kath. magyar 

elemi tanodák számára irt első nyelvgyakorló- és olvasó-könyv-
ben foglalt énekekhez. Négyes hangjegyekre tette S c h m i d t 
Péter , pécsi székesegyházi organista és tanitóképezdei zene-
tanár. Pécs, 1859.' Weidinger János és fia tulajdona. (Nyoma-
tott Pesten.) N. 8-r. 72. 1. Ára, fűzve? 

, D a l l a m o k a z ausztriai birodalombeli kath. magyar 
elemi tanodák számára irt második nyelvgyakorló- és olvasó-
könyvben foglalt énekekhez. Négyes hangjegyekre tette 
S c h m i d t Péter , pécsi székesegyházi organista és tanitóké-
pezdei zenetanár. Pécs, 1859.' (Nyomatott Pesten.) N. 8-r. 
50. 1. Ára, fűzve ? 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : S o m o g y i K á r o l y . 

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



PESTEN, October 29. II. Félév. 1859. 

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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
ét illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában: Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 
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A concubinatus * ) . 
„Bonis nocet, quisquis parcit malis." 
„Maxima illecebra peccandi, spes impunitatis." 

Korunkban még a romlottabb emberek is be-
vallják , hogy , ha az erkölcstelenség még tovább is 
illy hatalmas lépésekkel halad előre, tökéletes er-
kölcsi anarchiának nézhetünk eléje. Bár meggyő-
ződhetnénk az iránt, hogy mi csak a pessimismus 
epés szemüvegén keresztül nézve Ítélünk ! 

*) Mint az istenkáromlás iszonyú bűne , mint a baromi 
fajtalanság rut vétkének eláradása, mint fájdalom 1 sok más : 
ugy ez is egyike azon (az erkölcsiség emelését komolyan aka-
ró, s az ijesztőleg terjedt romlottság láttára , az emberiség 
javitliatása felől csaknem kételkedő lelkeket halálig epesztő) 
dolgoknak, mellyekről csak zsinatilag lehet elegendő tárgy-
avatottsággal szólani, s erélylyel határozni. Egyedül a ro-
konérzelmü testvéri körben lehet a bajt egész kiterjedésében 
még csak bepanaszolni is ; és ez által az egyes buzgó, de ma-
gukra hagyatva sikerrel nem dicsekedhető lelkipásztorok szo-
rongatott lélekismeretét megkönnyebbitni. Csak az itt java-
solt, s mindenektől közösen elfogadott, helyeselt, és czélirá-
nyosokul ismert rendszabályok teljesítése, képes a gyengéd 
lélekismeretüt az iránt megnyugtatni, hogy mindent megtett, 
a mit csak, mások Ítélete szerint is, lehetett, a baj orvoslására. 
Valamint más részről csak a közhatározás sulyja s tekintélye 
ébresztendi, sőt kényszeritendi a lankadt akaratú s tétlen mun-
kásokat is az élénkebb részvét- és lángoló buzgalomra. Átalános 
bajokon csak a közlelkesedéssel, s azonegy szellemben hozott 
rendeletek nyomán, egyesült erővel megkezdett irtóháboru se-
gíthet; gyökerén támadva meg az elhatalmazott vétket. Az el-
lene küzdők elszántságát végetlenül emelvén azon tudat, hogy 
nem magánosan, elszigetelten, és különczködő tulszigoruk gya-
nánt nézetve kezdik meg, és folytatják a hibás, vagy romlott köz-
vélemény és szokás elleni, egyenetlen harczot : egyszersmind 
a bün is megszűnik gőgösen és fölemelt fővel járni ; mert va-
lamint egyetértőleg kimondott kárhoztatással, ugy mindenütt 
egyformán büntető szigorral is találkozandik. És ez hat ; de 
egyéb semmi. Ez fogja, hiedelmünk szerint, az államnak mél-
tán felhivott közremunkálását is legbiztosabban kinyerni egy 
olly erkölcsi újjászületés eszközlésére, melly a polgári társa-
ságnak C3ak ugy érdekében áll, valamint az egyháznak. S z e r k . 

A világ teng az élvek kóróin ; a buján felbur-
jánozó gyom túlnőni látszik a búzát. „Quivis sibi 
ipsi est lex", kivált az anyagi, testi élvezetek terén. 
Az erkölcstelenség a házas élet szentélyébe is beha-
tott; s már nem csak a nagyobb európai városokban 
kaczérkodnak, mintegy „sub status aegide" minden 
felé a Venus vulgivaga papnéi,kik azért élnek, hogy 
meghaljon az erény : hanem a falusi nép is, habár 
soha sem tanult Philosophiát, habár mit sem tud a 
classicus költőkről, kik édes szavak leple alatt a 
classicus romlottság apostolai, jól tudja, s követi 
Epicur amaz elvét: ,Szakaszd le minden órádnak 
örömvirágát.' 

És az erkölcstelenség e diagnosisában kiváló 
figyelmet érdemelnek a szertelen divatozó concubi-
natusok : mellyek az erkölcsi érzetet egész községek-
ben is paralysálják, s a veszélyes példa erejével 
ujabb, meg ujabb erkölcsi sülyedést idéznek elő. 

A concubinatus kirí concordatumos életünkből, 
mint zöld lomb közül a száraz ág elaszottan. Ellene 
hiában küzdünk az evangeliumi igazságok fegyve-
rével, a szelid capacitatio eszközeivel; hiában küz-
dünk az állam közreműködésének fölkérésével : mert 
tekintve az ájult akarat puha párnáiról kelt ama ré-
gibb állami félrendszabályokat, mellyek eddig a 
concubinatusok ellen ugy a hogy léteznek, és in 
praxi még inkább eltörpülnek : az államrendszerek 
napjainkban rendesen osztják korunk scepticismusát; 
s valamint kétkedik Gantu Caesar, hogy kárhoztatni 
kell-e (!) a forradalmakat: ugy, „nisi omnia fallant," 
az államok is kétkedni látszanak az iránt, hogy 
valljon büntessék-e a concubinatust? 

Pedig kúszó növény a büngyom, melly a nem-
gátoltatás esetében, a sziv nemes fája körül ki-
gyódzva, elsorvasztja azt; melly tekintetben hogy 
közönyös lehessen valamelly keresztény állam, meg 
nem foghatjuk. Hisz valamint a házasság és iskola 
terén, ugy a külsőleg botrány-alakban jelentkező 
erkölcstelenség (nevezetesen a concubinatus) terén 
is találkozik az állam az egyházzal ; és ennek támo-
gatását saját érdeke s kötelme parancsolja. Miként is 
lehetséges elnézni, hogy a concubinatus augiasi is-
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tállója mellett, a religio, a vallásos hi t , az erény, és 
a jövendő élet képe, mindig sötétebb árnyék alá vo-
nul? Princeps „non sine causa gladium portat. Dei 
enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit." 
(Rom. 13, 4.) Különben is az egyház az állam tör-
vényeit és rendeleteit magasb indokokból tisztelni 
s teljesitni tanítván : már csak ezért is méltányos, 
hogy az állam (miként ez az egyháznak görög-ro-
mai időszakában történt,) ugyanezen egyház czéljai-
nak előmozdítására védelmét kölcsönözze. Tovább, az 
egyház iránti engedetlenség maga után vonja a vi-
lági hatalom iránti ellenszegülést is. 

Ha a concubinatus tagadhatlanul kiáltó erköl-
csi elfajulásra vezet (csak u g y , valamint a deino-
cratia, a történet tanúsága szerint, nem vezet másho-
va , mint a despotismushoz) ; és az egyház maga e 
baj ellen hiában küzd a Jézus evangéliumából merí-
tett, szelid erkölcsi védvekkel: ugy megbocsáthatlan, 
és vétkes dolog lenne, ha az egyház e téren az ál-
lam részéről egészen magára hagyatnék. „Az egyház 
érdekei," Lacordaire szerint, „egyszersmind az em-
beriségéi; s az emberiség érdekei az egyházéi." 

Azért hiszszük, hogy kivált minden künn fára-
dozó , s e baj ellen velünk együtt hasztalan küzdő 
lelkipásztor szivéből merítjük a szót, midőn állítjuk: 
,Ne engedje magát a status elszédittetni a scepticus 
eszmék álcsilláma által: hanem büntesse minél ko-
molyabban és szigorúbban a concubinatust.' A con-
cubinatus elnézése octroyirozott szüleménye a forra-
dalomnak, melly az ország boldogságát a népszen-
vedélyek homokalapjára fekteti. 

Mondják talán némellyek: ,Igyekezzünk, hogy 
az egyház soha, s igy a concubinatusra nézve se 
szoruljon az államra.' De habár nemes szándék és 
tiszteletre méltó érzés rejlik is ez elvben : mégis itt, s 
talán átalában, ez elv ollyasmi, mi dogmaticus kér-
désben többször a ,pia fides', az életben pedig a ,pi-
um desiderium.' ,Amicum foedus inter sacerdotium et 
impérium !' Mikép ezt, épen a concubinatus tekinte-
téből , maga a tridenti sz. zsinat is (Sess. XXIV. cap. 
VIII. de reform, matr.) óhajt ja, s igy szükségesnek 
itéli. Megvalljuk, hogy illy ellenvetést, miszerint 
tudnillik az egyház csak önmagára támaszkodjék, 
hallván, önkényt azokra gondolunk , kiket theoreti-
cusoknak szokás nevezni. Különben „in dubiis liber-
tás *), in omnibus Charitas." (Sz. Ágoston.) Mit a ,Ta-

*) Csakhogy azt illetőleg a ,dubium'-nak még csak he-
lyet sem szabad adni, miszerint az egyház és állam csak ugy 
felelnek meg Istentől rájok bizott hivatásuknak, ha kötelessé-
gét a maga körében mindegyik teljesíti: mi a k ö l c s ö n ö s 

nodai lapok' t. szerkesztője az iskola-látogatásról olly 
avatottan mond, hogy „a műveletlen nép saját jóllé-
teért gyakran egy tapodtat sem tenne némi kény-
szerítés nélkül": áll még inkább, és potenczirozott 
értelemben a concubinatus iszapjában leledző, elva-
kított egyénekről ; kik ellenében minden szelid tö-
rekvés, minden jó szó, minden meggyőző okoskodás 
hajótörést szenved. A kényszerítés pedig itt egyedül 
az állam feladata. 

A szerelemnek örök és idétlen dicsőítése, a belle-
tristica, s a népköltők részéről, bódít, és a concubina-
tus süppedékébe vezet. Nálunk is több mint elegen-
dő az irodalmi termék, melly a classicus indifferen-
tistának, Groethenek ocsmány epigrammáihoz hason-
lít ; vagy Lessing istentelen elvét: „Ein vergnügtes 
Leben ist besser als ein seeliges Ende" (Alzog, ,Kir-
chengesch.' Mainz, 1850. 929. 1.) hirdeti. Minek kö-
vetkeztében , és mert úgyis „caro concupiscit adver-
sus spiritum" (Galat. 5,17.), a költő mondása szerint: 

„A sziv minden indulatja 
Telhetetlen és sóvár. 
Semmi (?) meg nem nyugtathatja , 
Hogy mondaná : elég már." 

S ha igy a szenvedélyek, nyílt botrányos tény gya-
nánt, mintegy az erényességet gúnyolják, a hitbuz-
gók jámborságát megingatni fenyegetődznek, sőt a 
családok nyugalmát is megrontják a concubinatus 
consistens alakjában : valljon lehetséges-e, erkölcsi-
leg szabad-e, hogy a status kényszerítő hatalmát 
föl ne használja? A szenvedélyek a lélek betegségei, 
és veszélyesebbek a test betegségeinél. 

„Oderunt peccare boni virtutis amore ; 
Oderunt peccare mali formidine poenae." 

Hihető, hogy azon esetre, ha a kormány hatá-
lyos szigorral lépne föl a szelid uton javithatlan 
botrányos concubinariusok ellen, volna itt-ott fél-
szeg lárma, miként volt a concordatum megalapítá-
sának első napjaiban. „Nescitis, cuius spiritus estis." 
(Luk. 9, 55.) Előállnának sokan, kivált az érdek-
lettek közül, ama humanisticus okoskodással: ,Minek 
az ember szabadságát korlátozni'? Azonban: „oly-
lyannak akarja Isten az ember szabadságát, melly 

közremunkálást a közerkölcsiség fentartása- és előmozdításá-
ban, s z ü k s é g k é p eredményezi. Az állami, vagyis polgári 
törvényhozás is Istentől nyeri felhatalmazását ; s czélja nem 
lehet egyéb, mint az emberi-nem erkölcsi s vallásos alapon 
nyugvó jóllétének biztosítása. Csupán az erre szolgáló e s z -
k ö z ö k e t illetőleg különbözik a két hatalom eljárása : mert 
mig egyik csak capacitál, a másiknak erővel is végre kell haj-
tani az t , mit a közjó parancsol. A melly állam ezt nem tel-
jesítené, az hütelenné válnék magas rendeltetéséhez. S z e r k . 
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őt boldoggá tegye, ne boldogtalanná, s melly földi 
jólléte mellett örök boldogságát is hiven eszközölje." 
(Vezerle.) S bizonyára a szabadság, melly, Buss sze-
rint, erkölcsi alap nélkül nem is képzelhető, ott leg-
kiterjedtebb, hol a törvények, ugy szólván, zsarnokos-
kodnak. Constantin, és Nagy-Károly a keresztény 
hitben ismerték fel az államok jóllétének egyedül 
biztos alapját; e hitnek tana pedig: „Audite disci-
plinam, et estote sapientes, et nolite abiicere eam. 
Beatus homo, qui audit me Qui in me peccave-
r i t , laedet animam suam. Omnes, qui me oderunt, 
diligunt mortem." (Példab. 8, 33. 34. 36.) És : „In 
disciplina perseverate" stb. (Zsidókh. 12, 5. 7. 8.) 

De talán vannak is sikeres állami törvényeink 
a concubinatus ellen ? A büntető törvénykönyvben 
egy árva szóval sincs emlitve a concubinatus. Egy-
két régi, ugy nevezett „intimatum", mellyek érvé-
nyessége most sem szűnt meg, átalában intézkedik 
arról, hogy „az ágyasság törvényesen megbüntet-
tessék." Igy az 1825-ikijul. 11-éről, 7535. sz. a. kelt, s 
az akkori vármegyéknek szóló cancellariai végzés 
szavai : „Az erkölcsi romlottság megelőzésére, a 
nősparáznaságok- s ágyaskodásnak eltiltására a me-
gyei tisztek" (magistratus comitatenses) „iparkodó-
lag s hiven teljesítsék kötelességöket ; a nyilvános 
botrányt okozókat személy-különbség nélkül tör-
vényesen büntessék és az egyházi hatóságoknak se-
gédkezüket késedelem nélkül nyújtsák." Mihez ha-
sonló, a volt budai kir. helytartó-tanácsnak 1823-iki 
jun. 24-éről, 16,026 sz. a. kelt rendelete. (Lásd: ,Ex-
tractus resolut, in publico-eccl. Tyrnaviae, 1846.' 
288. és 289. 1.) Csupán a temesi bánság- és szerb 
vajdaságra nézve ismerünk egy ujabb rendeletet, 
melly majdnem azonos a főnebbi cancellariai rende-
let-tartalmával. 

És ,in praxi' mit találunk? Többnyire, sőt majd-
nem mindenkor hasztalan a lelkipásztornak minden 
fáradozása, habár a plébánia tőszomszédságában lak-
nak is a concubinariusok ; mert „a büntető törvény-
könyv nem szól a concubinatusról." Az érintett ul-
timátumok , mint „avas obscuritások"ignoráltatnak ; 
noha elméletileg (a polgári törvénykönyv 140-ik §. 
analógiájára) kétségbe alig vonható ez intimatumok 
jelenlegi folytonos érvényessége. Sőt a mennyiben 
volna is valamelly fensőbb rendelet, például, hogy 
a hatóság mint rendőrség föllépjen, többnyire vagy 
mellőztetik, vagy elcsavartatik; ugy hogy legin-
kább e téren valósul az ismert mondat: „leges in 
schola virgines, in foro meretrices." Vagyis, miként 
e lapokban élethün már elmondatott (,Religio.' 1858. 

maj. 26. 326.1.): „annyi kibúvó ajtó kínálkozik, hogy 
végre minden concubinatus megmenekszik"; vagy 
legalább is kegyesen (?) eltüretik. „Ha a házasságtö-
rés esetében a lelkész panaszt emel, a világi biró a 
biint. t.-k. 503-ik §-ára hivatkozva, az ügyet elejti." 
Még inkább elejti, ha házasságtörés fön nem forog; 
hisz erről meg épenséggelhallgat a büntető t.-könyv. 
„Hogy pedig a büntető törvény-könyv 57-ik §-ának 
25-ik pontja, vagy az 500-ik §. szerint a concubina-
tus, mint, közerkölcsiség elleni vétség büntettessék, 
merő ritkaság." Bizony határos ez eljárás Solon gon-
dolkozásával , ki Atheneben templomot emelt a buja 
szerelemnek! (Athen. XIV. könyv. Martin, ,A kath. 
rel. tankönyve. Eger, 1854.' I. K. 75. §. 147. I.) 

Ezek tekintetéből, a nélkül, hogy okadatolt, 
avatottabb vélemény előtt meg ne hajolnánk, okvet-
lenül szükségesnek véljük, hogy (szelídebb módok 
nem használván) legalább az egyház egész fényi tői 
hatalmával lépjen föl a concubinatus ellen; ha mind-
járt Lola-Montezféle botrány forogna is fön. „Eccle-
sia perinde habet potestatem coërcendi." (Kopsz, ,Ius 
eccles. com. Sabariae, 1858.' 6-ik §. 8. 1.) „Bonis no-
cet, quisquis parcit malis"; és „maxima illecebra 
peccandi, spes impunitatis." Mikép a szellemi hala-
dással szoros viszonyban van az anyagi jóllét : épen 
ugy sok függ az intensiv moralitas előmozdítá-
sára nézve az extravagans erkölcstelenség bünhö-
désétől. 

Az egyházi jog szerint a concubinatus a főbb 
erkölcsi vétségek közül való (Prosper ab Aquila, Diet, 
theol. port. Augustae Vind. 1775. Tom. II. 132. 1.); s 
igy az ügy komolysága igényli, hogy a saját törvé-
nyeinek szabad alkalmazását visszanyert egyház, a 
concubinatusok irányában a tridenti sz. zsinat (Sess. 
XXIV. cap. 8. de ref. matr.) rendeletét: „ut qui ab 
Ordinario ter rnoniti concubinam non eiecerint stb., 
excommunicentur", érvényesítse. Hisz az apostol sza-
vai szerint, a concubinatusi bujaság is közvetlenül 
az Isten temploma ellen intéztetik ; megszentségtele-
nítvén azon templomot, mellyet Krisztus urunk, vé-
rének drága árán megváltott ; mellyet szent teste- és 
vérével táplál ; mellyet ismét fel fog támasztani : hogy 
az Istennek, mint legtisztább szellemnek látásában 
részesítse. 

Falukban legalább, hol a concubinatusok még 
annyira el nem terjedtek, kívánatos e szigor. „Se-
veritas exercenda in peccata paucorum" (can. l .dist. 
44.); s habár „vera iustitia compassionem habet" 
(can. 15. dist. 45.): „cunctis rectoribus utraque sunt 
tenenda, ut nec in disciplinae vigore benignitatem 
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mansuetudinis, nec rursum in mansuetudine distri-
ctionem deserant disciplinae" (can. 14. dist. 45.). 

Mindezt azonban nem a „pruritus corregendi", 
hanem csupán az akadálytalanul, és a közerkölcsi-
ség kárával terjedő botrányok miatt elszomorodott 
szivünk iratja velünk; kik jól tudjuk, hogy: „nobis 
sola obediendi obligatio et gloria sit relicta." 

Hasonlókép véljük szükségesnek, hogy min-
denütt egyforma szigorral, és személyválogatás nél-
kül , a notorius ágyas a sz. keresztség szentségének 
kiszolgáltatásánál, a keresztatyai s anyai tiszttől 
távol tartassék. A rituálé szerint (,Rituale romano-
colocense. Budae, 1833.' 9. 10. 1.): „cum patrini of-
ficium sit, spirituális sui curam gerere, ab eo mu-
nere arcendi sunt omnes perditae famae homi-
nes , . . . notorie criminosi,.. et qui spirituales filios 
suos, quos de baptismo susceperint, ubi opus fuerit, 
in rudimentis fidei opportune instruere non sunt ca-
paces." Hogy pedig ezek sorába tartozik az ágyas 
is, ennek kimutatásául elegendő talán sz. Máté 18; 

17. versére hivatkoznunk. 
Szinte czélszerünek véljük (mint ez eddig is, hi-

hetőleg átalánosanmegtartaték,) azt, hogy az ágyas-
nőtől a „beavatás" (introductio mulieris post partum) 
megtagadtassék. E beavatást a rituálé máskép még 
„benedictio mulieris post partum" nevezettel is illeti. 
Hogyan lehet pedig a bűnöst, ki épen bűne gyümöl-
csét tartja karján, s a megtérés jelei, annak őszinte 
szándéka nélkül jelenik meg az egyházban: ennek 
nevében mintegy ünnepélyesen megáldani? „Male-
dictus omnis, qui non permanserit in omnibus, quae 
scripta sunt in libro legis, ut faciat ea." (Galat. 3,10.) 

A rituálé szavai levén továbbá, hogy : „a sacra 
communione arcendi sunt publice indigni, quales 
sunt . . . meretrices , concubinarii... : nisi de eorum 
poenitentia et emendatione constet., et publico scan-
dalo prius satisfecerint" (id. helyen, 73. 1.) : kétséget 
nem szenved , hogy az ágyas a főnkitett föltételeket 
nem teljesitve, a sz. áldozáshoz sem bocsáttathatik; 
még akkor sem, ha (mikép ez, fájdalom! velünk már 
történt, és másutt is hihetőleg megtörténik,) a gyón-
tató-atya tilalmának daczára, az áldozók sorában 
megjelenni vakmerősködnék. Az illyennek (ki, főleg 
kisebb községben, mint „notorius peccator" ismere-
tes,) megáldoztatása, a jobblelküek előtt nagyobb 
botrány, mint az, ha az apostoli tilalom (I. Korinth. 
11, 29.) ellenére megáldoztatnék. 

A concubinarius a ,publicus peccator'-ok sorába 
tartozik, és többnyire, fájdalom ! a halállali küzde-
lem idején sem adja b i z t o s jelét annak, hogy bű-

nét megbánta, s felgyógyulásának esetére folytatni 
nem akarná. Illy esetekre, tudomásunk szerint, eddig 
kellő figyelem aligha fordíttatott: különösen az egy-
házitemetkezésre vonatkozólag. A rituálé szerint tud-
nillik (id. helyen 161. 1.): „non licet dare eccl. sepul-
turam manifestis et publicis peccatoribus, qui 
sine poenitentia perierunt Ubi — in praedictis 
casibus dubium occurrerit, Ordinarius consulatur.... 
Quod autem nimis remota loca ab accessu Ordinarii 
attinet, conformiter decisioni Congr. Rom. dd. 28. 
Junii 1603. cadaver eiusmodi privilegio sepulturae 
ecclesiasticae carens interea instar depositi inhume-
tur in loco communi, etprofano; et accepta dein reso-
lutione Ordinarii pro ratione circumstantiarum vel 
permittatur, ubi positum est, vel transferatur ad coe-
meterium." Inpoenitens ágyasra alkalmaztatván e 
rendelet, nem túlzott szigor ez: ha megfontoljuk, 
hogy a Nagy-Constantin előtti korszakban, bizo-
nyára nem a hitélet csorbulásával, sőt inkább az er-
kölcsi érzet gyarapodásával, a concubinariusolc- és 
házasságtörőktől a feloldozás még halálos küzdel-
mök óráján is megtagadtatott. (Alzog, id. helyen, 
I. rész, 191. 1.) „Revera, si contagio peccandi multi-
tudinem invaserit, divinae disciplinae severa miseri-
cordia necessaria est." (Can. 3. 2. caus.'2. 3. quaest. 
4.) Természetes, hogy az ,Ordinarius' engedélye ki-
kérendő az egyházi temetkezés megtagadhatására : 
„Inhibemus, ne absque Episcopivestri consensu novas 
consvetudines inducatis" (cap. 9. de consuet. Lib. I. 
tit. 4.) De az egyházi jog ismeri, és nem kárhoztatja 
a szigort (cap. 2. de sent, et re iud. Lib. II. tit. 27.): 
„Multa per patientiam tolerantur, quae si deducta 
fuerint in iudicium, exigente iustitia non debenttole-
rari" (cap. 18. de praeb. et dign. L. III. tit. 5.). 

Az előbbinek corollariuma gyanánt alkalmas 
büntetésül szolgálhatna az is, hogy ott , hol temetés 
alkalmával a nép előtt kedves, ugy nevezett búcsúz-
tató énekek divatban vannak, és ezekben minden 
atyafinak neve egyenkint megemlittetik : bármelly 
concubinarius nevének megemlítése, nem csak, ha-
nem a meghalt concubinarius fölött énekeltetni kért 
búcsúztató is eltiltassék. Mutassuk meg minden le-
hető alkalommal, hogy az egyház a concubinatust 
utálja, s büntetésre méltónak találja. 

Mindezek mellett is sem nem fölösleges, sem 
nem szükségtelen, sőt inkább a közerkölcsiség tekin-
tetéből fölöttébb kívánatos, hogy a concubinatus, 
mint minden egyéb nyilvános botrány, az állam 
által is hathatósan büntettessék. A concubinatus 
„crimen fori mixti"; melly az egyházat és államot 
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egyformán érdekli, s kell, hogy érdekelje. (SS. Con-
cil. Trident, a Joanne G-allemart etc. Augustae Vind. 
176*6. 445. 1. E. alatt.) „A büntetés félelme, s a juta-
lom reményének fogalma elválaszthatlanok az ember 
történetéből. A büntetés czélja" természetesen nem 
egyéb, mint „a bűnös erkölcsi javulása", és a botrány 
továbbterjedésének minél hathatósb meggátolása. 
(,Tanod, lapok.' .1859. I. félév. 6.szám 64. 66. 1.) No-
cumenta-documenta. „Poena unius estmultorum me-
tus." A történet sem tagadhatja, hogy a polgári élet 
az erkölcsi élet könyvéből foly: ez pedig függ a dog-
máktól. (,Religio.' 1858. II. félév. 32. szám.) A té-
vely a tudomány kezéből, és az állami, vagy egyebek 
részéről tulcsigázott philanthropismus álarcza alól 
jön elő. 

A concubinatusban rejlő erkölcsi mételyt, az 
egyház közrehatása mellett, állami czélszerü, és szi-
gorú törvények gátolhatják legsikeresebben ; sőt e 
gátolás, az állam egyik fönséges hivatása és kötelme. 
„Kegligere, cum possis deturbare perversos, nihil 
aliud est, quam fovere." (Can. 3. dist. 83.) „Facientis 
culpam procul dubio habet, qui, quod potest corrigere, 
negligit emendare." (Can. 3. dist. 86. Cf. can. 8. 11. 
caus. 23. quaest. 3.) „Ne innitaris prudentiae tuae. 
Prudentiae suae innititur, qui ea, quae sibi agenda, 
vel dicenda videntur, Patrum decretis praeponit." 
(Cap. 5. de constit. Lib. I. tit. 2.) 

Már maga a concordatum, melly atyáskodó Föl-
séges Fejedelmünk szép és vallásos lelkének tanuja, 
mintegy remélnünk engedi, hogy e téren is nem so-
kára czélszerübb törvények szolgálandnak az egy-
ház üdves támaszául; hogy a religio legyen csak-
ugyan a népnek élet-eleme. „Beneficium Principis 
latissime interpretari debet." (Cap. 16. de verb. sign. 
Lib. Y. tit. 11.) 

Valóban , ha sz. Ambrus magát Theodosius csá-
szárt is nyilvános vezeklés alá vetette: miért ne le-
hetne , miért ne kellene legalább is (?) falvakban, a 
mindenki előtt ismert, és igy közbotrányul szolgáló, 
javithatlan concubinariust minél szigorúbban bün-
tetni? A mit a bajokról mondani szoktunk, mond-
hatjuk még inkább a szenvedélyekről: ezek is kar-
öltve járnak, mint a múzsák és füriák. „Satius est 
initiis mederi, quam fini." 

A keresztény állam eszméje is már magával 
hozza, hogy a status legislatiója ,relate ad externam 
Ecclesiae defensionem', az egyház elveit is védje, sa-
ját eszközeivel biztositsa. Idézzük-e a történetből 
Childebert király capituláréját: „ut plebs, quae sa-
cerdotis praecepta non ita, ut oportet, custodit, 

nostro etiam corrigatur imperio" (Perrone, Dogma-
tica. Mediolani, 1845. II. K. 186. 1.); vagy Natalis 
Alexander állítását Nagy-Károlyról : „Nec enim au-
ctoritatem leges mere ecclesiasticas ferendi sibi arro-
gavit, sed earum executionem imperavit." (Hist. Ec-
cles. Sec. VIII. cap. VII. art. VIII.) Csak sz. Leo pá-
pának Augustus Leohoz intézett levelét hozzuk föl : 
„Debes incunctanter advertere, regiam potestatem 
tibi non solum ad mundi regimen, sed maxime ad 
Ecclesiae praesidium esse collatam: ut ausus nefa-
rios comprimendo, et quae bene sunt statuta, defen-
das, et veram pacem his, quae sunt turbata, resti-
tuas." (Epist. CLVI. ed. Ballerin. cap. III. Perronenél 
id. helyen, 187. 1.) 

Annyi a legbuzgóbb lelkipásztori fáradság mel-
lett is, fájdalom! majd minden esetben bizonyos, 
hogy, hasztalan mondjuk a legszelídebb atyai okta-
tás hangján, és a leghathatósb ékesszólás segélyé-
vel is a megrögzött concubinariusnak saját nyelvén, 
hogy: „virtus continentiae (castitatis) de homine an-
gelum fácit, cuius merces magna nimis" ; hogy : 
„qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum 
vitiis et concupiscentiis" (G-alat. 5. 24.) ; hogy , a 
kik illyeket cselekesznek , Isten országát bírni nem 
fogják (I. Korinth. 6, 9. 10.): mindez hajótörést 
szenved, ha egyházi s állami czélszerü és szigo-
rú büntetés nem alkalmaztatik. Ezekkel is lehet 
daczolni; ezeket is ki lehet játszani: de a bot-
rány terjedése mégis sikeresebben akadályozható. 
„Impunitas incuriae soboles, insolentiae mater, radix 
impudentiae, nutrix transgressionis." (Sz. Bernárd, 
Be consid.) És „nil enervat magis ecclesiasticam di-
sciplinant, quam si delicta maneant inpunita, nec 
quidquam reformidandum habeant." 

Szerettünk volna, midőn e tárgyról irtunk, mi-
nél hatályosabban Írhatni: hogy legalább a concubi-
natus ellen alkalmazandó egyházi törvények, illető-
leg büntetések iránt közös, egyforma, és szigorú el-
járást idézzünk elő : de ismerve gyenge tehetségün-
ket, ez eredménynyel nem is kecsegtetjük magunkat. 
Irtunk mégis; tudva, hogy: „veritatis oratio simplex 
est." (Seneca, 49. lev.) Irtunk, mert „ex abundantia 
cordis os loquitur." (Mát. 12,34.; Luk. 6.45.) Irtunk, 
hogy ezen, a közélet- és erkölcsiséggel olly szoro-
san összefüggő tárgy körül avatottabb toll fáradoz-
zék, s a helyesebb vélemény e lapok utján is előse-
gittessék. 

Közös ügyben közös részvétre számítunk. Lel-
künk óhajtása, hogy minden ember Istentől kitűzött 
rendeltetésének megfeleljen. „Az ember legnemesebb, 
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legszentebb rendeltetése az igazság s az erény, és a 
kettőbeni szakadatlan haladás ; és reá nézve csak az 
a boldogság alapult szilárd alapon, melly e kettőnek 
egységéből, teljes harmóniájából ered A kettőnek 
biztos karjain megy be az ember az örök lét s élet 
teljes birtokába, s kivívja az erkölcsi világ szent bí-
rójának kezéből a romolhatlan koronát, melly azért 
az igazság s dicsőség koronájának neveztetik." (Gruz-
mics, Egyh. tár. XII. füzet, 3.1.) N a v r a t i l l Ede. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t , october 28-án. Valamint néhány nappal előbb a 

,Wiener Zeitung', s utána több lapok, magasztalólag tőnek 
említést ama, ritka művészeti becscsel b i ró , s 450 aranyat 
nyomó kehelyről, mellyet ő eminentiája a bibornok-herczeg-
primás, félszázados papi jubilaeumának ünnepére Bécsben 
készittetett, s az esztergomi bazilikának ajándékul szánt: 
ugy a bécsi hivatalos lap, csütörtöki számában ujolag egy más, 
hasonló sz. czélra szánt, és napra készített műről értesít; melly 
szinte Bécsben készült, és oct. 23-án s további két napon át, 
a keresztes-udvar (Kreuzerhof) étteremében közszemlére vala 
kitéve. Áll pedig ezen, ő eminentiája által készittetett mü, egy 
fényes egyházi öltözékből (hat pluviale-, s négy dahnaticából, 
egy casula-, s hat püspöksüveggel), mindannyi nehéz arany-
és ezüst brocat-szövetből, a főmagass. bibornok czimerével 
ellátva, melly arany- és selyemmel van himezve ; mint a ,Me-
moria Jubilaei' szók is : mellyek az ünnepélyes alkalomra 
vonatkoznak, midőn először fognak isteni-szolgálatkor hasz-
náltatni. 

R o m a , oct. 17-én. Tegnap (irja a hivatalos lap) ő 
szentségénél Antonelli bibornok- és államtitoknok, b. Bach, ő 
cs. kir. Apóst. Fölségének a sz.-széknél követe, Groyon genera-
lis , a franczia hadosztály vezére, Souza Lobo, a portugali 
követség titoknoka, s több előkelő személy nyert kihallgatta-
tást ; kik ő szentsége asztalához is meghivattak. Ma, reggeli 
9 óra után ő szentsége, legjobb egészségnek örvendve, egés'z 
udvari kíséretével együtt Porto d'Anzioba utazott. 

— 0 szentsége oct. 20-án tért vissza fővárosába, a 
romai lakosság töméntelen seregének örömkiáltásai által fogad-
tatva ; melly nyilatkozatban egyébiránt a franczia katonaság 
is élénk részt vőn. 

— A lapok , értjük a csupán újságot irni, de a tények 
fölött gondolkodni nem szokott lapok kiadóit, egész gyönyör- és 
elégültséggel tudósitottak azon, Istennek hála! nagyon is 
,ritka' eseményről, miszerint Milanóban, oct. 23-án, a ,hires 
politikai hős,' Manin halálának emlékezetére tartott ünnepély 
alkalmával, a zsidók (vonakodván a kormányilag megrendelt 
gyászünnepélyt zsinagogájokban megtartani : azt hozva fel 
okul, hogy vallási elveik tiltják olly egyénért tartani emlék-
ünnepet , ki vallását elhagyta, mint Manin ; ki eredetileg zsi-
dó levén , később lett kereszténynyé) , a katholikusok főegy-
házába mentek, ajtatosságukat végzendők ; s Lombardia fő-
városát részesitendők ama philanthropicus örömkönyeket ki-
facsaró látványban , hogy egy ,zsidó rabbi és zsinagoga-elnök' 

hivatalosan vegyenek részt a kath. isteni-szolgálatban. Az 
,egyformaság és szabadság'jelszavát pengető, s illy jelenete-
ken örvendő semmihitüeket azonban méltán kérdezhetni: 
,Mint van, hogy a zsidók egyszerű nyilatkozata, miszerint a 
tőlök kivánt vallási demonstratio, ellenkezik hitelveikkel, ele-
gendő volt őket minden további kényszeritéstől fölmenteni: mig 
a kath. egyház-, és főpásztorainak minden tiltakozása, mellyel a 
sz. hitünk elveivel homlokegyenest ellenkező profanatiókat 
gátolni törekesznek, semmibe sem vétetik ; sőt az engedni 
nem akaró papok és püspökök erőszakosan is kényszeríttetve, 
bántalmakkal illettetnek? Mikép történhetik, hogy a ker. 
templomi szószékre, mellyre csak az egyház szolgái léphetnek 
föl , a népet Krisztus urunk rendeleténél fogva tanitandók, 
ismételve bitorlólag, és szentségtörőleg merészelnek gonosz 
emberek feltolakodni, még az őket akadályozó ajtókat is be-
törve : hogy onnan Istent káromló, s lázitó beszédeket tartsa-
nak a néphez ; holott a rabbi szava tisztelettel fogadtatik álta-
luk, és megnyugosznak benne, ha a zsinagóga nem használta-
tik föl a zsidók elveivel ellenkező tényekre ? Tehát csupán a 
keresztény és kath. templomok azon helyek, mellyeket szaba-
don lehet, a ker. és kath. vallás elveinek daczára is , a leg-
botrányosabb visszaélések gyakorlatára fordítani ; s ezt egy 
kath. országnak kath. fővárosában, a sz. borromei Károly em-
lékezetére szentelt, s az egész kath. világtól tisztelt milanói 
székes-egyházban'! De ezt a fönebbi ,ritka jelenet'ről szóló la-
pok nem látszottak figyelembe venni ; mert a megütközés jeleit 
hiában keressük ez ellentétes eljárás felőli tudósításban. 

— A minden valláskülönbséget elsimitni tudó tág lelkis-
meretesség terjedésére mutat azon hirdetmény is , melly a 
napokban közzé tétetett, egy protestáns lelkészi állomás be-
töltése végett Milanóban. Csak azon föltétel van kitéve, hogy 
a hivatalt megnyerő lelkésznek az Urvacsorát felváltva, Cal-
vin, és Luther értelmében keilend kiszolgáltatnia. De hisz ez 
csekélység — egyollyanra nézve, ki sem egyik, sem másik hi-
tében nem osztozik, hanem a közönyösség confessióját követi, 
mint legkényelmesebbet, mellyel 3—4000 frankot is érde-
melhetni — Milanóban. 

F r a n c z i a o r s z á g * . A ,l'Ami de la Religion' és ,L'Uni-
vers' , akadályozva levén a franczia főpásztorok körlevelei-
nek közlésében, legalább azok megjelenése felől értesítik olva-
sóikat. Az utóbbi lap közelebb ismét a versaillesi, angersi, 
chartresi, cahorsi, mansi, carcassonei, valencei, frejus- és 
touloni, autun-, châlon- és mâconi, clermonti s la-richellei stb. 
(eddig már 39) püspök körlevelét sorolja föl, és a luçoni püs-
pöknek Donnet bibornokhoz intézett iratát különösen kiemeli. 
Az auchi érsek is imént megtartott megyei zsinatában hatalmas 
szónoklattal fejtegeté a pápa világi hatalmára vonatkozó kér-
dést, melly egész clerusára mély benyomást tett. A kötelessé-
gének és jogainak öntudatában erősen föllépő clerus illy ren-
dületlen magatartásának lát tára, a nyilt szakadást nem akaró 
kormánylapok legjobbnak találják a főpásztori körlevelek nyil-
vánítására vetett tilalomnak azon okát adni , hogy a kormány 
ez által csak a főpásztorok tekintélyét akará megóvni ; elvonva 
szózataikat az ismeretes szellemű napi sajtó megtámadásai-, 
és tiszteletlen megjegyzéseitől, mellyek előtt nincs semmi 
szent és kíméletet érdemlő. Az indokolást, melly a nyilvános-
ság organumaira nézve nem igen hizelgő, mellőzve, ez eset-
ben a gyógyszer alig ha nem lőn rosszabb a megelőztetni ki-
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vánt bajnál: mert mit a franczia főpapok eddig nyilvánosan 
mondtak, most mintegy titokban látszanak hirdetni, s eljárásuk 
az ,alattomos izgatás' szinét ölti fel : legalább azon egyházelle-
nes párt szemében, melly hajlandó mindent, mi a catholici-
smus érdekében történik, rosszra magyarázni. Mit nem fog 
ugyanis a franczia sajtó a főpásztorok eljárásának gyanúsítá-
sára kigondolni, ha az annak szellemét csak gyengén viszhan-
goztató honi lapjaink jobbjai is akkép fogják föl a clerus tettét, 
mint földalatti (vakandoki) ,turkálást' ! Mi legalább a ,Buda-
pesti Hirlap'-ot ezek közé számítjuk ; mellynek pedig oct. 20-
diki számában a ,Politikai szemle' ekkép nyilatkozik : „A milly 
őszintén sajnáljuk az t , hogy a franczia főpapok mérsékel-
tebb hangon nem mondták el az t , a mit meggyőződésűknél 
és hivatásuknál fogva a sz.-szék érdekében elmondandó-
nak véltek, szintolly mélyen sajnáljuk a franczia kormánynak 
fönemlitett rendszabályát. Azt csak nem hiszi senki, hogy a 
püspöki felszólalások, ha hírlapok utján közzé nem tétetnek, 
nem fognak majd más uton a nép közé hatni , még pedig olly 
utakon, mik sokkal veszélyesebbek" (s miért volnának átalá-
ban v e s z é l y e s e k azon utak , mellyeken az egyház , hivei-
nek oktatását eszközli? S kire nézve ollyanok? Az igaz ügy-, 
és ezt védőkre bizonyára nem) ,,a nyilvánosoknál. Eddig tüs-
tént kéznél vala a czáfolat, valahányszor helytelen, vagy mér-
sékletlen nyilatkozat merült fel a közönség előtt" (ama c z á -
f o l a t ok közül, mi legalább egyet sem olvastunk. A franczia 
püspökök épen azért Ítéltettek hallgatásra, mivel az általuk 
kimondott igazságot megczáfolni, tagadni nem lehetett. Pisz-
kolódás , kigunyolás , gyanusitás , nem czáfolatok) ; „hanem 
most a nép minden commentár nélkül" (jobb is) „olvasandja 
azon okmányokat, miket a kormány a hirlapok hasábjaiból ki-
zárt. A püspökök már most is rendes imádfágot rendeltek a 
szent-szék megszabadítása mellett ; a bloisi carmeliták , a pá-
risi jezuiták, a toulousei dominicanusok" (de még a benedekiek, 
ferencziek , iskolatestvérek is, és átalában minden egyháziak 
mert hiszen a kath. egyházban egyformaságnak kell lenni) 
„mindennap hangosan imádkoznak a pápa- és sz.-székért ; fa-
lusi plebánusok maguk köré gyűjtik a népet , és az egyház sa-
nyaruságait mondják el előtte, nevezetesen Vendéeben a pap-
ság e törekvései (!) a legitimista nemesség által is gyámolit-
tatnak; és e z e n f ö l d a l a t t i t u r k á l á s b ó l lassan-lassan 
olly veszély keletkezhetnék, mellyet a hatalmas franczia csá-
szárnak sem szabad ignorálni." Ha az anyaszentegyház feje 
által megrendelt nyilvános ajtatosság is illy nevezettel illette-
tik , milly szinben fognak a titkos imák és buzgó szivsohajok 
(az egyháziatlanság szempontjából tekintve) föltűnni ? Ezek 
még a valóságos ,conspiratiók' ! Azonban a fönebbi kifejezés 
minden esetre rosszul választatott egy olly vallási gyakorlat 
jelölésére, mellyet épen ugy rendeltek meg a mechelni, bécsi, 
salzburgi, esztergomi stb. bibornok-érsekek ; és nem egyedül 
a párisi jezuiták, vagy toulousei dominicanusok , hanem vi-
lágszerte minden, egyházához hü kath. község hivei tesznek, 
vagy meg fognak rövid időn tenni. 

Scbweiz i lapok, nevezetesen a ,Bund', felhivást kö-
zölnek , mellyben Schweiz lakói, a sz.-gotthardti kolostornak 
önkénytes adakozások általi gyámolitására kéretnek. A sz. 
Grotthardt nevét viselő hospitium, borromei Károly által ala-
pitva, 6800 lábnyi magasságban, egészen a jégregioban fek-
szik ; mellyet minden állati s növéDy-életet kizáró halálcsend 

vesz körül. A kolostor lakói ezen, Schweiz, Franczia- s Olasz-
ország közt élénk közlekedést föntartó szoroson keresztül uta-
zókat szállással, étel- és itallal, s a gyakran szükséges orvos-
szereken és ápoláson kivül, még ruházattal is ingyen látják e l ; 
és ezt minden vallás- és nemzetiségrei tekintet nélkül. Hiva-
talos kimutatás szerint 1858-dik évi october l-jétől fogva 
1859-diki sept. 30-ikáig, tehát egy év alatt, a hospitium nem 
kevesebb, mint 11,797 szegény utast fogadott be, s látott el a 
szükségesekkel. Sok beteg és félig megfagyott egyén talált e 
hajlékban ápolást, és nyerte vissza egészségét : sarukkal, és 
egyéb szükséges öltözetdarabokkal is elláttatva. A kiosztott 
ételadagok száma 19,129-re ment. A ház föntartása 10,429 
frankba került. Az intézet különben, megfosztva minden alap-
tó l , egyedül a ker. felebaráti szeretet részvétére van utalva: 
mellyet, a kanton évenkinti segélyezésén kivül, magánadako-
zások utján szokott igénybe venni. 

A d u b l i n i ,nemzeti' lap i r ja , hogy az államtitkár az 
egybegyűlt püspöki kart tudósitá, miszerint még nem felel-
hetett a főpásztorok augustushavi határozatára ; minthogy az 
annak pontjai fölött tartandó tanácskozásra a ministerium tag-
jait nem lehetett összehívni : azonban igéré, hogy Londonba 
menve, s a püspökök kivánatát közölve társaival, mihelyt azok 
válasza felől értesülve lesz, sietni fog a feleletet közleni a 
püspöki karral. A főpásztorok erre elhatározák, hogy azonnal 
tettekhez kezdenek : mi legjobban be fogja bizonyitani a kor-
mánynak , és a közönségnek , miszerint komoly szándékuk , a 
mennyire csak tőlök függ , a körlevelökben vázolt közoktatási 
tervet gyakorlatba is léptetni. 

— W i s e m a n bibornok-érsek, betegségéből lábadozva, 
még mindig teljes nyugalmi állapotot szükségei ; annyival in-
kább, hogy erőt kell az utazáshoz gyűjtenie, mellyet azonnal, 
a mint csak lehetséges fog lenni, Romába tenni szándékozik., 

O r o s z b i r o d a l m i tudósításokban ujabban szóba ho-
zatik azon, a ,Religio'-ban már régen közlött császári rende-
let , mellynek erejénél fogva a kath. papságnak szoros köte-
lességeül tétetik, a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásakor, 
minden gyónni akarót illetőleg bizonyosságot szerezni felőle, 
valljon született katholikus-e a bűnbánó (vagy nem tartozik-e 
azon szerencsétlenek közé, kik az egyháztóli elszakadásra 
kényszerítve, a visszatérés eszközeit őszinte, s töredelmes lé-
lekkel keresik föl)? Ezen , a lélekismeretek fölött iszonyú zsar-
nokságot gyakorolni merészkedő császári ukáz, sokáig és so-
kak előtt hihetetlennek látszott : azért csak most kezdenek a 
dolog valósága felől meggyőződött jobb érzelműek Európa-
szerte feljajdulni. Mások el akarák magukkal hitetni , hogy 
illyesmi a császár tudta s akarata nélkül történik. De mind 
hiában. A tény való ; kétséget nem szenved : s a dolog híre 
minden kath. lapokat megjárván Német- és Francziaországban, 
önkényt csukná be szemeit az igazság előtt, ki tovább is az-
zal vigasztalná magát, hogy ezen, az egész világ előtt tudva levő 
dolgot egyedül az nem tud ja , kinek nevében az parancsolta-
tik. Nem csak a ,Czas' találja e rendeletet a legkiáltóbb ellen-
mondásban a lélekismeret szabadságával, a civilisatio mostani 
állása- és követeléseivel, sőt azon Ígéretek- és ezeken alapuló 
reményekkel is , mellyekre a jelenleg uralkodó fejedelem nyi-
latkozatai minden katholikust feljogosítottak. Az ágostai posta-
lap is azzal kezdi e tárgyról irt czikkét (,Der kaiserlich rus-
sische Ukas'), hogy : „napjainkban dolgok történnek, mellyek 
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valódiságát minden józan eszű ember tagadná, ha olly kézzel-
fogható nem volna" ; s miután az orosz nép és európai mivelt-
ség közti párhuzamot, az előbbinek nem nagy előnyére vá-
zolta, II. Sándor legjobb szándékának elismerésével, azon di-
csőség kivivására hivja föl az oroszok hatalmas uralkodóját, 
hogy alattvalóit ne csak testökre, hanem leikökre nézve is 
helyezze szabadságba ; melly szellemi szabadság első föltétele, 
az igaznak ismert hit szabadon valihatása. ,,Ha mi Sándor csá-
szárt nem becsülnők igen is nagyra, ugy a hozzá intézett ko-
moly szavakkal megelégednénk : de igy igazságért folyamo-
dunk hozzá ; s rá magára hivatkozunk , mint emberre , és Is-
tentől rendelt államfőre ; és kérdjük , mi jogositá fel őt ezen, 
a katholikusok irányában elkövetett zsarnokságra?.. . Ezen 
ukáz, melly a papot hivatásától, az embert legelső jogától 
fosztja meg, csaknem minden hírlapokban fel volt említve és 
szóba hozva: valljon csak Oroszországban nem tudnának-e 
róla? Valljon egész Europa jajkiáltása nem jutott volna-e az 
orosz császár füleihez ? S nem kellene-e valahára az európai 
fejedelmeknek (kik pedig utóbbi időkben olly érzékenyek a 
fájdalomkiáltások iránt), főleg a katholikusoknak, szegény, 
elnyomott hitsorsosaiknak az Oroszbirodalomban pártjokat 
fogni ; s csak azon egyet kérdezni az orosz császártól : valljon 
raiképen egyez , hogy ő , ki Konstantinápolyban a zultánt ar-
ra birni segitett, hogy a ker. religio szabad valihatását és 
gyakorlásátengedje meg Törökországban, ki a Chinával kö-
tött szerződésben szinte kikötötte a ker. religiónak adandó 
szabadságot, s a j á t országában olly igazságtalan tud a tőle 
hitben különböző k e r e s z t é n y e k iránt lenni ? Ha talán az 
ukáz, mint a ,Patrie' vélni látszik, a különben olly embersze-
rető császár tudta nélkül adatott ki : miért nem sietnek a 
,Nord', és többi lapok, mellyek kisebb-nagyobb mértékben 
Oroszbirodalom szolgálatában állnak, egy illy becstelenségtől 
megóvni Sándort, és bebizonyítani, hogy Oroszország nem 
csak az anyagi, hanem a szellemi szabadság ösvényére is 
lépett?" 

Wew-ITorkbol örvendetes bizonyítványa felől értesit-
nek a lapok ama hitbuzgalom- és áldozatkészségnek, mellyel 
az észak-amerikai, s különösen new-yorki katholikusok, a 
vallásos nevelés ügyét fölkarolják. Jóllehet a közoktatás czime 
alatt a nyilvános iskolák föntartására rendesen adóznak : még-
is , hogy az állam részéről gyermekeikre rákényszeritett pro-
testáns szellemű tanitás veszedelmes eredményeit eltávoztas-
sák, külön, és saját tanítóikkal ellátott kath. iskolákat állítot-
tak fel ; mellyekben szülötteiket kettős áldozattal ugyan, de 
vallásosan , és igy lélekismeretök megnyugtatásával nevelte-
tik. New-Yorkban, a plébániai iskolákról imént közzé tett 
negyedik évi jelentés szerint, az iskolatestvérek és szeretet 
apáczái által vezetett iskolákban máris t i z e z e r kath. gyer-
mek részesül a vallásos tanitás megbecsülhetlen jótéteményé-
ben. Egy-egy gyermek iskoláztatása évenkint négy dollárba 
kerül : mig az állam, iskolai adóul, e végre tiznél többet szed. 

— Az ,Observateur du Dimanche" érdemlett helyeslés-
sel közli az észak-amerikai népnek, a vasárnap megiilése körül 
tanúsított amaz intézkedését, mellynél fogva, például Phila-
delphiában , legalább a lovak által elközlött vasúti járást va-

sárnapokon felfüggeszti ; a gőzhajókkal is ugyanezt tétetni 
határozván. Baltimoreban szintez inditványoztatik. St.-Louis-
ban roppant szótöbbséggel ment határozatba, hogy a szeszes 
italokat áruló boltok és korcsmák vasárnapokon zárva legye-
nek , mint New-Yorkban. S az ezen adatokat közlő lap kér-
dezi : valljon azért szenved-e legkevesebbet is a kereskedési 
forgalom Amerikában ? S nem szárnyalja-e tul ezen államok 
ipara mindazon európai országokét, mellyek a vasárnap meg-
szentségtelenitésével vélik jóllétöket előmozdíthatni? 

Könyvhirdetés. 
Minthogy imakönyvem : „M e n n y e i h a n g o k", fő-

magasságu bibornok herczeg-primás és esztergomi érsek, nagy-
kéri S c i t o v s z k y János ur papságra szenteltetése 50-dik 
évfordulati napjának (arany-miséjének) örök emlékére van, 
legkegyesebb főpásztori jóváhagyása mellett, ajánlva : köz-
tudomásra hozom, hogy, a kik Esztergomban e ritka nagy ün-
nepélyen megjelenvén, a nevezett imakönyvet, mint ez ünne-
pély szép és üdves emlékét, maguknak megszerezni óhajtják, 
ezt a sz.-Benedek-rendüfőgymnasiumban nt. F e r e n c z y Já-
kó igazgató urnái, és a papnöveldében nt. F á b i á n János 
felügyelő urnái megszerezhetik. Ámbátor ezen , 59 ivre ter-
jedő mü , ha egyszer, csak kissé is elterjedve, meg fog is-
mertetni, maga fogja magát ajánlani : mégis hogy annak belső 
jóságáról, hasznáról, sőt szükségéről még előbb is mindenki 
meggyőződhessék , jónak és czélszerünek tartom , az illetőtől 
engedélyt nyerve , annak bírálója , nagys. és ft. G r y n a e u s 
Alajos cz. kanonok és lelki pásztorságtan egyetemi tanára által a 
főmagass. bibornok s herczeg-primás ur ő eminentiájához be-
küldött ítéletet közleni, mellynek tartalma következő : 

„EminentisÀme etc. Liber, cui titulus „Mennyei hangok. 
Oktató , szertartásos , életrajzi és énekes imakönyv", auctore 
Andrea Radlinszky editus, per me diligenter revÍ3us, continet 
preces privatas, publicas, ac liturgicas, Ecclesiae Ritus, Sacra-
menta, Sacramentalia eorumque explicationes literales, nec 
non mysticas , item biographias Sanctorum , denique Cantica 
Sacra. Cunctae libri memorati constitutivae partes non tantum 
nil íidei catliolicae et morum praeceptis adversum in se ha-
bent; sed insuper sunt dignitate ac unctione spirituali plenae, 
sensionibusque moralibus excitandis, et piis propositis elicien-
dis aptae : denique fidelium aberrantium ad spiritum conpun-
ctionis et precum reducendorum idoneae. Stylus est per omnia 
captu facilis, popularis, et dote biblicitatis praeditus. Opus 
isthoc, ceu precum, rituum, biographiarum, doctrinarum, 
canticorum S. insigne promptuarium, pro fidelibus laicis vere 
necessarium ac aediíicabile, ipsis adeo sacerdotibus, ut litur-
gis , didactis , homiletis et catechetis perutile, omni commen-
datione dignum, benignae approbationi Eminentiae Vestrae 
optima conscientia de genu substernere sustineo. Qui in reli-
quo benignitati devotus etc. Pestini, die 9. Junii 1859. Aloy-
sius Grynaeus , Theol. Pastoralis Professor." 

Különben a már e lapok utján is hirdetett könyvet, a t. 
olvasó közönség pártfogásába ujolag is ajánlani bátorkodom. 
Budán, oct. 24-én 1859. R a d l i n s z k y Endre , 

esztergom-főmegyei áldozár. 

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

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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A pápa fejedelmi joga i . 
il 

a p á p a v i l á g i h a t a l m a t e t t l e g n e m is 
v o l t e g y é b , m i n t l e l k i t e k i n t é l y é n e k 

e r e d m é n y e . 
A mi valamelly lénynek természetében fekszik, 

szükségkép létesül, mihelyt elmultak az akadályok, 
és a szabad fejlődésre megkívántató körülmények 
elősegítik. Igy történt az egyház birtokával is. Mi-
helyt megszűntek az üldözések, azonnal a pápa vi-
lági fejedelemmé is lett. E birtok, melly szemünk 
előtt áll, eredetére nézve kikutathatlan ; a történetbe 
rejtek utakon csúszott : átalán eredetét valami szent 
homály fedezi. Csak azt tudjuk, hogy e fejedelem-
ség a lelki tekintély szabad gyakorlatára szükséges 
volt ; és hogy : a mi okvetlenül szükséges, lehetet-
len, hogy meg ne történjék. De, hogy minő czimen 
alapult a pápák polgári joghatóságának gyakorlata ; 
mellyik pápában érvényesült eme jog: mindezt a 
történet felhői fedik ; szóval, eme hatalom olly sar-
jadék, mellyet mindenki megbámul, de kertészének 
senki sem vallja magát. 

Mondák némellyek, hogy a pápa birtoka Pipin 
ésNagy-Károly ajándékaiból származik: ez azonban 
tévállitás. Ezek korában már a pápák nem csak a romai 
ducatusban, de Olaszhon más részein is bírtak pol-
gári joghatósággal; és ama két franczia fejedelem 
csak azért hivatott Olaszhonba a pápák által, hogy 
birtokaikat a longobárdok királyának bitorlásai el-
len megvédjék. A mit Pipin , Nagy-Károly, és jám-
bor Lajos a sz.-széknek adtak, azzal csak nagyob-
biták, de nem a l a p í t o t t á k sz. Péter örökségét. 

Mások ismét azt mondták: a pápa birtoka a né-
pek köz beleegyezéséből származik ; mellyek tudnil-
lik nem igen féltek a távol Byzanttól ; de tartva 
mégis a képromboló császároktól, a pápa birtokában 
hatalmas szomszédot találtak, kinél szükségben me-

nekülést kereshetnek. Ez sem való; mert az illyetén 
beleegyezés csak nyílt elismerése a már létezőnek, 
és utólagos megerősítése egy előbbi jognak. Még mi-
előtt alásülyedt volna a görög birodalom, és császá-
rai a képek ellen felbőszülve dühöngtek : a pápák 
máris gyakoroltak polgári hatalmat Romában , és a 
félsziget más vidékein. Ha más tanunk nem volna, 
elegendő Nagy-Gergely kifakadása, ki folyton foly-
vást panaszolkodott a világi ügyek elviselhetlen ter-
he ellen. Ebből nem következik , hogy tehát Nagy-
Gergely volt az első fejedelmi pápa: mert képtelen-
ség lenne, azt hinni, hogy eme terhet magára vállalta 
volna, ő, ki az ellen panaszkodott: ő szívesen leteen-
dé azt, ha az egyház java nem ellenezte volna. Azon-
kívül Anastas, a könyvtárnok tanúskodik, hogy 
Gelasius ésSymmachus pápák is gyakorolták a világi 
joghatóságot ; ezek pedig egy századdal előzték meg 
Nagy-Gergelyt. 

1 Mit higyünk tehát? Nincs más hátra, mint hogy 
bevalljuk, miszerint a pápák világi hatalma nem 
annyira embertől, mint Istentől származik; ki rend-
kívüli gondviselésével akkép módositá lassankint a 
társadalmi körülményeket, hogy a kereszténység feje 
egyszersmind világi fejedelem gyanánt lépett elő: a 
nélkül, hogy ezt a kormányok, népek, vagy ők ma-
guk is észrevették volna, A fejedelmek készséges 
engedése, a népek önkény tes alávetettsége, a győ-
zelmes uralkodók ajándékai: ezek elemei a hatalom-
nak. Mellyekből azonban ki nem magyarázzuk a 
tényt: hanem ezek csak a gondviselés irányadása 
mellett, létrehozó eszközei egy eszme tevékenységé-
nek. A pápa lelki fölényének (suprematia) egyez-
hetlensége a polgári alattvalósággal, arra kényszerité 
a pápákat, hogy a világi joghatóságok Romából las-
sankint hátráljanak. E fejedelmek elseje volt Con-
stantin; ki teendőit azzal kezdte, hogy birodalmá-
nak Román kívül más központot keresett. Azon mér-
tékben , a mint a császárok joghatósága távolodott, 
a pápák rangjának magassága, a tisztelet, melly 
környezé, s az eszközök, mellyekkel rendelkezhet-
tek, oda vitték a dolgot, hogy személyökben a fól-
vigyázati jog mintegy magától alakult. A népek, tá-
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vol attól, hogy ellenkeztek volna e működésükkel, 
sőt inkább indittatva józan eszöktől, a vallás tiszte-
lete- , s a vett jók hálás emlékezetétől, azt minden 
lehető módon ápolták: mig végre nyugat uralkodói 
arra, mi az eszméből valóság lett , ráadták a meg-
erősítő pecsétet; nagyobbiták azt uj adományaikkal, 
és diplomatikai elismerésükkel az egyház birtokát 
örökre megalapiták. 

Ki e tényben nem akarná Isten kitűnő közre-
munkálását látni, s csak a természetes okoknál akar 
maradni : az mit sem nyer azzal, hogy a pápa lelki 
tekintélye, s politikai függetlensége közötti szükség-
képeni összefüggést ostromolja: sőt inkább az igaz-
ság az ellentét által csak erősödik. Mert valamelly 
intézmény természetes, és szükségképenikövetelmé-
nyei. kétféle módon ismertetnek meg. Első a dolog 
lényegének, és sikeres létezésére föltétlenül szüksé-
gelt körülményeinek észlelő tanulmányozása. A má-
sik, tapasztalati észrevétele mindannak, mit az sza-
bad kifejlődésében állandón és egyformán magának 
elsajátit. Ezen utak mindketteje pedig ama lélektani 
eredményre vezet, hogy : a pápa függetlensége, s 
igy az egyházi hatalom legfőbb letéteményesének 
fejedelmessége szükséges. Már most a mondottak 
folytán tudjuk, hogy e hatalom bensőleges termé-
szete nem tűrheti, hogy annak hordozója, más ha-
talomnak legyen alattvalója, melly Ítéleteinek ellen-
szegüljön. Ugy más részt a tapasztalás kimutatta, 
hogy a pápa lelki tekintélyének kifejlése olly befo-
lyással volt a világi hatalom elhatározó okaira, mi-
szerint mindnyája csudásan megegyezett a birtoklás 
elismerésében. 

Ezen érv ereje csak öregbedik az által, hogy e 
hatalom a más államok annyi romlásai és változa-
tai közt is fónáll. A föld minden népe vagy bukás-
nak, vagy lényeges változásnak volt alávetve: egye-
dül a pápai trón, melly aránylag tehetetlen, s több-
nyire ravasz és hatalmas ellenségtől ostromoltatott, 
rendithetlenül fónáll; mintha ez is részesülne ama 
halhatatlanságban, melly csupán a lelki hatalom 
öröksége. Honnan van ez? Bizonyára csak onnan, 
hogy e két hatalom közt szétszakithatlan kötelék lé-
tezik. Vagy Isten különös akaratán alapszik tehát ere-
dete s fönállása e hatalomnak, és akkor nyilvánvalóan 
Istentől van: vagy pedig másodrendű okokból szár-
mazik ; és akkor e két hatalom párosodása önkény-
szerű és természetes kifolyás : mert a változandó 
esetlegességek összeütközései közt csak az állandó, 
a mi a dolgok természetéből következik. Ha tehát e 
hatalom ellen küzdünk, első esetben ellenkezünk az 

ég akaratával, másodikban a természet szükséges 
rendjével. 

III. 
L e h e t - e a p á p a i h a t a l m a t f e g y v e r e s 

e r ő v e l is o l t a l m a z n i ? 
Az e pontnál emelt kérdés nevetségesnek tetsz-

hetnék, ha az idők gonoszsága, és a fogalmak za-
vartsága nem szükségelnék, hogy a legvilágosabb 
igazságot is bebizonyítsuk. Honnan származik az erő-
hatalom törvényszerűsége? Onnan, ha a jog oltal-
mára használtatik. Már a pápák világi hatalma va-
lódi jog: mikép lehetne tehát kételkednünk abban, 
hogy valljon lehet-e erővel is oltalmazni ! ? Kétel-
kednél-e valaha, bottal rohanni a zsiványra, ki há-
zadba rontott, s elvenni tőle a rablott aranyat? De 
nem csak egyszerű joguk ez a pápáknak: hanem a 
legkétségtelenebb, legnyilvánosabb , legrégibb , ter-
mészetes- és legtürvényszerübb czimeken fekvő jog 
is egyszersmind ; mellyet megerősített legalább 12 
század, mellyet megszentelt mind a személy, melly 
viseli, mind a czél, melly miatt létezik, mind ere-
detének szentsége! Olly jog , melly kötelességből 
származik: tudnillik a kereszténység lelki tekintélye 
gyakorlatának kötelességéből. Innen következik, 
hogy kifogyván a szelídebb eszközök, az erőhatalom 
használása nem csak megengedetté válik, hanem pa-
rancsolva is lesz. Parancsolja azt a kötelességek leg-
nagyobbika, a vallás. Evangéliumi tanácskép, ma-
g á n j o g o t átengedhetünk másnak; igy tehetjük, 
hogy a fosztogatót, ha megrablott, nem üldözzük ; 
a szerint, a mint irva vagyon: ,Ki öltönyödet akar-
j a , add neki felsőruhádat is.' (Mát. 5 , 40.) Ámde 
ennek csak akkor van helye, midőn olly dologról 
van szó, mellyel tetszés szerint, és kizárólag mi 
r e n d e l k e z h e t ü n k ; nem pedig, midőn olly jog 
forog fön, melly nem tied, s mellyet csak azért biz-
tak rád, hogy őrizzed; nem akkor, midőn egy el-
idegenithetlen, és kötelességből származó jogról van 
szó: mellyről tehát bün nélkül le nem mondhatsz. 
Ez esetben a béketűrés nem erény, hanem nyomo-
rult gyávaság ; a beleegyezés orgazdai alku : a hall-
gatás pedig árulás, és gálád tett Isten és emberek 
előtt! 

Egészen igy áll a pápa világi fejedelemségét il-
letőleg. Ez nem valamelly személy magánjoga : ha-
nem hivatalból származó jog, mellyel a hivők egye-
temes pásztora van fölruházva. Ez az egyház joga ; 
melly azt saját függetlensége végett szükségelte, s 
mellyet a csak valaha létezett legszentebb czimek 
alatt szerzett. Ez a catholicismus joga; melly azt 
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folytonos áldozatokkal föntartá, s örökité. Sz. Péter 
joga; ki utódaiban kormányozza az egyházat, mely-
lyet rábizott Krisztus Jézus. Azért hivatik „öröksé-
gé"-nek is. Ez Krisztus joga ; kinek az egyház titok-
szerü teste. Ez az Isten joga ; kinek ez látható országa 
e földön. A pápa csak egyszerű letéteményese e jog-
nak; melly rábízatott ugyan: de nem, hogy kénye 
s kedve szerint bánjék vele, hanem hogy sértetlenül 
kezelje; használva azt a hivek javára. S a birtok ily-
lyetén föntartására, az ég és föld szine előtt, leg-
szentebb esküvel kötelezi magát; mellynél fogva ezt 
ő nem nézi pápai élete néhány napjára adott tiszte-
letnek : hanem a küldetése gyakorlatával járó nehéz 
tehernek, mellyet mint letett, szent dolgot utódjá-
nak hiven át kell adnia. 

Látjátok tehát, hogy e birtok kisebbítését, vagy 
elrablását nem tűrheti a pápa : a szelídség, mellyet 
ti hánytorgattok, nem egyéb, mint a morál elferdí-
tése, logikai gyalázatosság, melly egyedül tennen 
eszeteket bélyegzi meg. És igy a kinek még józan 
esze van, átláthatandja, hogy az egyház nem pa-
rancsol, nem parancsolhat ollyasmit, a mi a lelkis-
meret legféltőbb kötelességeivel ellenkezik. Innen 
van, hogy a romai pápák mindig olly lelkes és éber 
őrei voltak eme szent örökségöknek ; és ebben annál 
inkább kitűntek, minél inkább ragyogtak a szent-
ség- és bölcseségben. Minthogy a makacs erőszak el-
len nincs egyéb védelem, mint az erőhatalom, ter-
mészetes , hogy illy szent és igaz jog mellett kötele-
sek fegyvert is ragadni. Elegendő, ha futólag bele-
néztünk a történetbe: s látni fogjuk, hogy a pápák 
jellemökkel soha sem tartották ellenkezőnek , misze-
rint fegyvert ragadjanak azok ellen, kik fölségöket 
megtámadni merészelték. Igy II. Miklós pápát Grodo-
fred fegyvere vezetéRomába ; hasonlag Istvánt Nagy-
Károly erősité meg bitorlói ellen székhelyén ; és 
számtalan más alkalomkor fegyverrel fékezték fel-
támadt alattvalóikat, fegyverrel űzték el a berontó-
kat. Szűnjenek meg tehát reményleni a kétszinü lár-
mázók, hogy a pápa egészen, vagy részben e jogtól 
törvényszerűen el fog állni ; de szűnjenek illyesmit re-
mélni azon katholikusok is, kik a nélkül, hogy ez ügy-
ről gondolkoztak volna, a légbe beszélnek. 

Minthogy tehát a pápa világi fejedelemsége 
nem annyira a pápa sajátja, mint inkább az egész 
egyház tulajdona: nyilvánvaló, hogy az egész kath. 
világ kötelessége, azt bitorlói ellen megvédeni. Midőn 
fosztogató rablók a pápa törvényes birtokát megtá-
madják, maguk közt fölosztani akarják: akkor az 
egész egyházat sebesítik meg, és legféltettebb érde-

keit fenyegetik. Keljen föl tehát az egész egyház : 
verje vissza, és büntesse meg a szentségtörő merényt. 
Nem csak önügyeért harczol ekkor az egyház, hanem 
az Istenéért is. Akkor itt nem lehetne szó ,idegen be-
avatkozásról'; mert minden katholikus, akár fejede-
lem, akár nép, akár csak mint egyén, a maga jogát 
oltalmazza, midőn a pápa hatalmát védi. Vagy azt 
állítsuk, hogy a gyermek ne törődjék atyja jóllété-
vel, a nyáj föl se vegye pásztora szorongattatását? 
A tagok idegenkedjenek a főtől ; vagy Krisztus Jé-
zus alattvalói ne gondoljanak azzal, ki helyettese, ki 
viseli tekintélyét, személyét e földön? *) Innen nem 
csuda, hogy ha a pápák, bármikor is megtámadtat-
tak , a kath. fegyverek segélyét kikérték, és mind-
azokat védelemre szóliták, kik Jézus igaz hitét vall-
ják, és büszkeségöknek tartják, hogy Jézus földi 

*) Kétségkívül ez az, mit a közönyösség apostolai sür-
getnek , s mint valóban evangeliumszerii, és Krisztus szelle-
mében felfogott, keresztényi szelídséget, gyakran egészen a 
gyanút gerjesztő ömledezésig ajánlgatnak. Ezt ők a kath. cle-
rustól meg is várják : az egyháznak látható fejé be ni megaláz-
tatását, és igazságosan szerzett jogai- s javaitól leendő meg-
fosztatását közönyösen nézni, legnagyobb dicséretre méltó 
részrehajlatlanságnak tartván. A más, nem-kath. hitfelekeze-
tüek rendületlenül ragaszkodhatnak pár évtized , vagy akár 
század előtt nyert birtokaik- és jogaikhoz : ez nekik érdem ; de 
ha ezt katholikus, ezer és több éves igazait illetőleg teszi, szá-
molhat a gyűlölt ,ultramontán', vagy ,clericalis' nevezetre. 
Még azon sem ütköznek meg mindig, és könnyebben meg tudják 
e ,liberalis'-nak nevezett párt emberei bocsátani, ha például 
a magyar, vagy franczia clerus saját r é s z l e t e s egyházának 
jogait védi (ámbátor volt idő, mikor ezt tenni nagy hazafiatlan-
ságnak nézetett ; s például az egyházi javak elkobzása ellen 
küzdeni, nem tartatott különös dicséretet érdemlő tettnek) : de 
az egész egyházat illető közös jogok és javak védelmére kikelni 
(mert mita romai egyház és pápa bir, az az egész kath. egyház 
tulajdona) , türelmetlenség , szeretetlenség , sőt ennél is több, 
mert izgatás, polgári jóllét és béke elleni merény. Csudálatos 
eszmezavar ; vagy kárhozatos , mert szándékos , homályba bo-
ntása a világos igazság-, és errőli fogalmaknak ! Azért lehetet-
len, részünkről óvást nem tenni minden olly nyilatkozat ellen, 
melly a magyarhoni kath. clerust is az ezen közönyösségi rend-
szer követésére látszik fölhívni ; vagy inkább fölteszi róla, hogy 
abban máris osztozik, és hogy a catholicismus közös ügyéveli 
nem-gondolást, a nagy egészben saját érdekének is félreisme-
rését, a kereszténység atyjávali méltatlan bánás semmibe 
vételét, megtiszteltetésnek fogja tartani, hahogy azt neki szín-
lett jóakarói érdemül tudandják be. Mi e dicséretben részt 
venni nem akarván, arról előre lemondunk, s igyekezni fo-
gunk, azt meg sem is érdemelni. Mi magyarok és hazafiak aka-
runk lenni, de k a t h o l i k u s magyarok és honfiak. E kettőt 
valamint eddig meg tudtuk egyeztetni, ugy tudandjuk ezen-
túl is : azért természetesen a javítást sehol, tehát a pápai ál-
lamban sem tartván fölöslegesnek. Mindaz , a mi földi, rom-
lásnak van kitéve, s javítható. S z e r k. 
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helytartójának engedelmeskednek. Ha volt valaha 
ü g y , melly az erőhatalmat törvényesítette, s a har-
czost dicsővé tette : ugy bizonyára ez ollyan ; mert 
itt nem ránt kardot, hogy mulandó babérral köröz-
ze halántékát, vagy hogy birtokát néhány nyomo-
rult araszszal nagyobbítsa: hanem azért, hogy Jé-
zus jegyesének megvédje istenes jogait; hogy szét-
üzze a sátán ádáz phalanxát. Ki illy szent ügyért 
esik el a harcztéren, az a martyrok dicsőültében fog 
ragyogni. Mi is képezi a vértanúságot? Ha a vallás-
ért szembe szállunk a halállal. Nem a vallás ügye-e 
az egyház függetlenségének megvédése, saját terü-
letén, a pápai birtokon? Ezért történt, hogy nem 
egyszer a pápák maguk vezették védharczaikban se-
regeiket, és részesiték őket a keresztesek szabadal-
mai* s érdemeiben. Nem kételkedtek ők kimondani, 
hogy az egyházi birtokfosztogatás ellen harczolók 
szintazon érdemmel birnak, mellyel azok, kik az 
osmanok berontásai ellen küzdöttek ; és méltán: mert 
mindkét esetben ugyanaz volt a fegyver igénybe-
vételének oka, tudnillik az egyház-, és Krisztus Jézus 
hitének megvédése. 

Végre némellyek azon csudálkoznak, hogy az 
egyház mulandó, földi birtokának megvédéseért, so-
kakat a hasonlithatlanul drágább szellemi javaktól, 
az egyházbani léteitől megfoszt; kiközösítéssel bün-
tetvén a birtokra vágyókat. Az illy beszéd fölött 
mindenek előtt részben örülnünk kell : mert íme a 
szellemi javak valahára kellő becsülésben részesülnek; 
még pedig ollyanban, hogy érettök (ha ugyan kö-
vetkezetesek,) az ellenvetők bizonyosan országokat 
is készek lennének, ha azokkal bírnának, föláldozni. 
Ezen épülünk : de ez mit sem bizonyít. Az evangé-
liumból tudjuk, hogy Krisztus urunk azért is paran-
csolt büntetni kiigtatással, ha valaki felebarátjának 
ideiglenes kárt tet t ; mihelyt az az egyház megveté-
sével vagyon összekötve. ,Si peccaverit in te fráter 
tuus . . . die Ecclesiae; sí autemEcclesiam non audie-
ri t , sit tibi sicut ethnicus et publicanus.' (Mát. 18, 
15 —17.) Ha tehát az evangelium szerint azt is ki 
lehet zárni a ker. községből, ki másnak ideiglenes 
kárt okozott, és azt az egyház parancsára orvosolni 
nem akarja: ki fog józanul csudálkozhatniazon,hogy 
kiigtattatik az, ki nem egyéntől -, hanem egy egész 
szent községtől, az egyház tilalmának megvetésével, 
rabolt; és igy nem egyszerű bünt , hanem szentség-
törést követett el ? Egyébiránt a józanul gondolkozó 
amúgy sem csudálkozhatnék az egyház eljárásán; 
mert hiszen a lopás, gyilkosság, rágalmazás, szinte 
csak ideiglenes kárt okoznak : s mégis nem az egy-

ház, nem a pápa, hanem Isten által, örök halállal 
büntettetnek ; néhány forint ellopása a paradicsom 
elvesztését vonja maga után. D r a x l e r János. 

Az uzsora-törvény. 
Egy nagyobb bécsi politikai napi-lap (mint hiszi) végre 

fölfedezte, vagy inkább fölfedezettnek tartja azt, hogy az 
egyházi jog tekintetéből sem lehet az uzsora-törvény eltörlé-
sét ellenezni ; mivel az uzsora a canoni joggal nem ellenkezik ! 
Igy természetesen távol van az egyház a középkori ,obscu-
rantismustól' (?) , és attól, hogy az államok haladásának (?) 
akadályul szolgálna. 

A kérdésnek erkölcsi szempontbóli fontossága miatt jó-
nak láttuk a nevezett lapnak erre vonatkozó czikkét 1) közölni 
e lapok utján ; mellyekben ugyané kérdés az idézett czikktől 
egészen elütő eredmény nyel, tüzetesen tárgyaltatott 2). 

„Csaknem három éve, irja a ,Presse', hogy a kormány 
az 1803-ki december 2-án kelt uzsorái nyiltparancs módosítá-
sára irányozta figyelmét ; s ez ügyben a birodalom minden il-
letékes orgánumainak, a közigazgatási s törvényszéki hatósá-
goknak , és a kereskedelmi kamráknak véleményét meghall-
gatta : hogy e szerint megítélje, valljon kivánatos-e a törvé-
nyes uzsora-megszoritásokat egészen megszüntetni ; vagy a 
meglevő uzsorái nyiltparancsot legalább részben módositani. 
Tudva van , hogy nem a minoritás volt az, melly legelhatá-
rozottabban a tőke felszabaditása mellett nyilatkozott, és e 
dologban a nemzetgazdászat tanárai kitűnő többségének né-
zeteihez csatlakozott. E közben eme három év óta, s noha az 
uzsora törvény megszüntetése iránti kivánat mindannyiszor 
nyilvánult, valahányszor bármelly kereskedelmi kamra fel-
szólalt: a dolog érdemében még mi sem történt; és most is 
várja a hitelsovár Austria a végeldöntést ezen, a közforga-
lomra olly jelentékeny ügyre vonatkozólag. A közönség e kés-
lekedés okait kutatva, a megfejtést nem csak azon átalános 
okokban kereste, mellyek az utóbbi években nemzetgazdászati 
törvényhozásunk tovafejlődését föltartóztatták : hanem a cano-
ni jogban is rejleni vélte ; mint melly elvileg az uzsora-törvény 
eltörlésére irányzott igyekezettel ellenkeznék. Erre nézve né-
melly hires egyházi szónokokon kivül, kik az uzsora-törvé-
nyeket mint, a materialismus ellen emelt védbástyákat tekin-
tik , több egyházjogi tanárok is tekintélyül tartattak. Ezek az 
uzsorát egy részt a keresztény erkölcsi törvény ellen irány-
zott, és a canoni jog által szigorún megbélyegzett bűntény-
nek nyilvánítják ; melly ellen az austriai mélt. püspökök, a 
concordatum XI. czikke szerint föllépni hivatvák és kötelez-
vék. Más részt felhozák a canonisták, hogy az egyház az 
uzsora-törvény eltörlésének oeconomicus következményei ál-
tal is igen közel érdekeltetik, és azért ezen érdek szem-
pontjából az ügyet nem ignorálhatja. E megfontolások nyo-
mán báró Moy de Sons, egyházi-jogtanára az innsbrucki 
egyetemben, mint az e szakban jártasok egyike, e kérdés 
megoldásával megbízatott. Ugyanő, hogy még nagyobb te-
kintélyekre is legyen az elhatározás bizva, e kérdéssel Ro-
mához fordulni jónak látta. Romának két legjelesebb cano-
nistája adta erre nyilatkozatát, mellyek az ,Archiv des katho-

») ,Die Presse.' 1859. Nr. 241. Septemb. 22. 
2) ,Religio.' 1859. II. fé lév, 9—12. szám. 
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lischen Kirchenrechtes' czimü innsbrucki egyházi lapban kö-
zöltettek , és nekünk baráti közvetítés utján mai napon tudo-
másunkra juttattak. A kérdés mai állása szerint, mint hisz-
szük, figyelmet érdemelnek e vélemények ; és mi annál ke-
vésbbé mellőzzük azokat, mivel épen nem szólnak az uzsora-
törvényre vonatkozó patens visszahuzása ellen ; és azon nézet 
irányában, mintha ellene egy, az egyház részéről intézett oppo-
sitio akadályul szolgálna , azon nyilvánítással lépnek föl, hogy 
,az osztrák uzsorái nyiltparancs eltörlése az egyházi törvény-
hozást meg sem érintené ; mivel e törvénynek az egyház elvé-
hez épen semmi köze sincs.' Ugyané két irat egyszersmind 
irányul szolgál a kérdés azon részének megítélésére, melly 
jogi tekintetben az egyháznak az uzsora-törvények körüli va-
gyoni érdekére vonatkozik. Az egyik egyházi jogtudós, mel-
lőzve az ügy politikai oldalát, a keresztény erkölcstan és ca-
noni jog szempontjából akkép vélekedik , hogy : az országos 
törvény megengedi, miszerint a tőkéből öt száztóli kamat kö-
veteltethessék ; ha e törvény eltörültetik, az eltörlés csak a 
kamat-megszorítást, nem pedig átalában magát a kamat-köve-
telést illeti. Kétségkívül mind e mellett is történhetnék utála-
tos és tilos kamat-követelés, épen ugy, mint midőn a törvény 
bizonyos czikkek árát felszabaditja : mi akadályul nem szolgál, 
hogy méltánytalan árakon eladni s venni tilos legyen. ,Azon 
kormányi rendelet, hogy ajtatos alapítványi tőkékért a lehe-
tő legmagasb kamat követeltessék, az uj intézkedések mel-
lett nem volna többé alkalmazható ; mivel a kamat-szabadság 
megadása után nem hihető , hogy a legmagasb kamat egy-
szersmind igazságos is lenne. Azonkívül, midőn egyházi sze-
mélyekről van szó, nem csak a jogosság, hanem a méltányos-
ság (Ziemlichkeit) is figyelembe veendő ; mert vannak elő-
nyök (Profite), mellyeket a laicus kereshet, mellyek után 
azonban a papnak törekednie nem szabad. Azonban az em-
lített rendelet következtében mégis kevésbbé méltányta-
lan lenne, az ajtatos alapitmányokért olly kamatokat köve-
telni , mellyek a gyakorlati életben legszokottabbak lennének : 
habár azok az öt száztólit meghaladnák is. Mihez hozzá teszi még 
a jogtudós, hogy : „Et haec sínt dicta absque praeiudicio sapi-
entiorum." A második jogtudós állitja, mikép : ,Atalában, azaz 
elvonva különös körülményektől, mellyekben a keresztény 
felebaráti szeretet egészen mást parancsol, és a mennyiben ezt 
a forgalom (Verkehr) megengedi: akár laicust, akár papot 
illetőleg, sem a morállal, sem az egyházi törvénynyel nem 
ellenkezik , hogy haszonhajtó kölcsönöktől öt száztólinál több 
fogadtassék el. V. Miklós pápa a nápolyiaknak tiz száztólit en-
gedett ; ez engedmény XIII. Gergely pápa által megerősítte-
tett , és jelenleg is fönáll Nápolyban teljes érvényében. V. 
Márton és III. Calixt Némethonra nézve 10, 11, 13 és 14 száz-
tólit engedtek, „aut plus, aut minus, secundum temporis qua-
litatem." Föltéve, hogy a lehető ,legmagasb'-féle kifejezés 
alatt egy, az igazságos forgalom korlátaira szorítkozott kamat 
értetik, azt vélem (mond a jogtudós), hogy az egyházi szemé-
lyek és ajtatos alapítványok talán szinte követelhetik a lehe-
tően magas kamatokat ; hogy azonban e mellett mindig jó 
leend, az illemre is figyelni. Mindkét vélemény tehát azon 
lényeges pontokban , mellyek itt fenforognak , megegyeznek ; 
tudnillik: az egyházi jog alapján megengedhetőnek vélik az 
uzsora-törvények eltörlését. Ha mindazonáltal az uzsora-tila-
lom mellőzésére még továbbá is várni kellene, vagy az végkép 

elmaradna , annak okát, nézetünk szerint, már csak a crimi-
nalisták és államgazdászok (Staatsökonomen) előítéleteiben 
kell keresnünk." 

Ennyi az említett érdekes czikk tartalma. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi oet. 15-én kelt legfelsőbb elha-

tározásánál fogva, IC r a t k y Venczel hittudort, s a nagyszebeni kath. 
gymnasium ideiglenes igazgatóját, e tanintézet valóságos igazgató-
jává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

O es. kir. Apostoli Fölsége f. évi oet. 23-án kelt legfelsőbb elha-
tározásánál fogva , B r i n s z k y Miklós orosz-gadnai gör.-kath. plé-
bánost és alesperest, az eperjesi gör.-kath. székes-egyház tiszteletbeli 
kanonokává méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Pest , nov. 2-án. A halottak emléke az élők emlékezte-
tése . . . . A K a z i n c z y-ünnepélyt mi eddig csupán ,magyar 
irodalmi', s ennyiben nemzeti ünnepélynek tartottuk : mint a 
minő bizonyosan Schilleré is a németeknél. Azonban a ,Prot. 
egyh. s isk. lap' nov. 1-ői számában azt olly szinben tünteti 
föl, melly annak vallásos szint kölcsönöz ; minővel az nem bir, 
és birnia nem szabad. A nevezett lap azt i r ja , hogy : „azon 
elv , mellyet Kazinczy egész életében képviselt, a protestan-
tismus elvével egy" ; s ennél fogva ,kétszeres okot' talál az 
örvendezésre. De hát milly okot fog akkor a ,catholicismus 
elvének' hódoló találni az örvendezésre ? Katholikusok „nem-
zeti nyelvünk Kálvinjának" nem ülhetnék meg ünnepét ; 
sem azt meg nem engedhetik, hogy: „A. reformatio létrejötte, 
és a nemzeti öntudat életre ébredése mindenütt együtt jár" , 
stb. Mert mi tudunk nemzeteket a reformatio létrejötte előtt 
is ; mint vannak ma is ollyanok, mellyekben a nemzeti öntu-
datot nem az ébreszté föl. Ha irodalmi ünnepélyeinknek is 
vallásos szin adatik, ugy lehetetlen lesz azokat annyi felé sza-
kadt honunkban megülni : ez pedig fölöttébb sajnos lenne. 

— A ,Pester Lloyd', 260-dik számában szomorú képét 
adja azon elhagyatottságnak, mellyben Pest városának teme-
tője sinylik. Nem akarjnk ugyan az erre vonatkozó czikk min-
den sorát aláírni: de azon óhajtás nyilvánításában mégis csat-
lakoznunk kell a felszólalóhoz, miszerint kívánatos volna a 
keresztények előtt olly szent helyet, a főváros fénye- s méltó-
ságának megfelelővé tenni: nem csak tisztaság, és rend, ha-
nem felügyelet tekintetében is ; melly azután remélhetőleg 
azon bajnak is elejét venné, melly ellen (az előimádkozások 
alkalmából) ismételve volt már nyilvános lapban is panasz 
emelve. 

Pest , nov. 2-án. Nt. K r o n p e r g e r Antal, veszprém-
megyei áldozár, nyugalm. tábori lelkész, és több éven át a 
Szent-István-Társulat által kiadott ,Kath. Christ' czimü né-
met néplap buzgó szerkesztője, f. h. l-jén , esti 7 óra tájban, 
a halottak szentségének ajtatos fölvétele után, életének 63-ik 
évében , vizkórban , az Urban elszenderült. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki ! 

Pest, oct. 30-án. A legfölségesebb Oltári-szentség foly-
tonos imádására, és a szegény templomok fölszerelésére, Pes-
ten , a főmagasságu bibornok és herczeg primás által is meg-
erősitett, vallásos egylet alakult ; melly közelebbi vasárnap, 
azaz : nov. 6-án , fog ünnepélyes isteni-szolgálattal a Magas-
ságbelinek nagyobb dicsőségére fölavattatni. Az egylet sz. 
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czéljai- s belszerkezetének bővebb megismertetése végett , a 
következő felhivást is közöljük : 

„A legfölségesebb Oltári-szentség szerzésében csudálato-
tosan nyilvánuló isteni szeretetet mindenkor a legnagyobb 
vigasz , lelkesülés és öröm forrásának tekintvén a jámbor lel-
kek , arra folyton elbájolt csudálkozással pillantottak , csuda-
hatásai fölött hálatelten elmélkedtek, s édességébe, magukat 
feledve, mintegy kéjittasan elmerültek. De ezen csudálkozással 
meg nem elégszik a hivő sziv, hanem a hála érzelmeit külső-
leg is törekszik nyilvánítani ; hódolatát erejéhez képest ima-, 
ének-, s a művészet különnemü ágaiban is kimutatja. Sokféle-
kép iparkodtak a jámborok Megváltójok iránti köteles hódola-
tukat ima által fölajánlani, s megmeg uj módok keletkeznek 
a halandó emez adójának lerovására. Igy a legméltóságosabb 
Szentség buzgó imádói nem rég elhatározák, akként osztani 
föl imádásukat, hogy abban egymást óránkint fölváltsák, s 
társulatuk tagjainak eme folytonos imája által az Ur mind-
nyájok nevében szünet nélkül magasztaltassék. Buzgóságuk 
még ezzel sem elégedett meg ; háladatosságuk tágabb tért ke-
resett, s talált az Ur szentélyének tiszteletére fölajánlott ado-
mányuk, idejek s munkájok fáradalmának áldozatában. Hogy 
tehát az egész ember részt vegyen az Ur iránt tartozó hódo-
lásban, elhatározák, hogy a Legfölségesebb trónjának számára 
és az istentiszteleti cselekmények méltó végzésére ékszereket 
készitendnek, s azokat olly templomoknak szentelendik, mely-
lyeknek hivei nem képesek a Legfölségesebb lakának illő föl-
diszítésére. Az e czélra alakult társulatok elseje 1840-ben 
Brüsselben keletkezett, mellyet a romai sz.-szék csakhamar 
egyházi társulat méltóságára emelt, s egyházi kincsekkel gaz-
dagon megajándékozott. Ez idő óta több városban keletkezett 
illynemü egylet: s mindenütt az Ur áldása követi jámbor 
működését. 1857-ben Bécsben tizenöt hölgy hasonló czélra 
szövetkezett, s a mustármag jelenleg már szépen gyümölcsöző 
fává növekedett. A bécsi társulat 1848-ki juliushó 2-án az 
osztrák birodalomban e czélra keletkezendő hasonnemü társu-
latok anyatársulatává tétetett a sz. atya által. A legfölségesebb 
Oltári-szentség folytonos imádásának, és a szegény templomok 
fölszerelésének eszméje hazánkban is számos hivek keblében 
viszhangra talált. Alulirt a főmagasságu bibornok és magyar-
országi herczeg-primásnál ezen jámbor lelkek hü tolmácsa 
levén, szerencsés volt az apostoli szellemű főpásztortól enge-
délyt nyerni, mindenkit, kinek Isten dicsősége szivén fekszik, 
az Urban szeretetteljesen fölkérni a szent ügynek , mellyet a 
társulat czéljaul kitűzött, ima, kegyes adományok általi pártfo-
golására, s ez által egyszersmind lelki kincsekbeni részesülés-
re is meghívni, mellyekkel az illyen társulatok az egyház feje 
által megajándékoztattak; mit ezennel teljesít, a társula-
tot lehetőleg legvilágosabban megismertetvén. 1) A t á r -
s u l a t f ö l a d a t á u l t ű z i k i : a) a legfelségesebb Oltári-
szentségben jelenlevő Jézus Krisztusnak megismerését, sze-
retését és imádását mindinkább éleszteni s gyarapítani ; és 
ezen őszinte szeretet által kipótolni a bántalmakat, mely-
lyekkel ezen legfölségesebb Szentségben illettetik ; és b) sze-
gény templomokat, mellyeknek az isteni - szolgálat méltó 
ünnepléséhez szükségelt tárgyak hiányzanak, tehetségéhez 
képest fölszerelni. — 2) A t a g o k . Tagokul fölvétetnek mind-
két nembeli hivek ; gyermekek is , kik az Oltári-szentség-
ről szóló tanításban már részesültek. Minden tag kötelezi ma-

gát hónaponkint egy órát szentelni az Oltári-szentség imádá-
sára. Ez imádás napját s óráját a tag maga választja ; s noha 
ezen ajtatosság czéljának inkább megfelel, a nappali imádást 
templomban végezni: mindazáltal a honn végezett imádás által 
is megnyerhetik az engedményezett búcsúkat. Olly tagok buz-
góságának , kiknek körülményeik engedik , ajánltatik , hogy 
éjjeli órát válaszszanak e kötelességök végezésére, mellyek-
hez az esti 6 órától reggeli 6 óráig folyó órák számittatnak. 
Vajmi kitűnőek a lelki áldások, mellyek az éjjeli imádság- és 
elmélkedésekhez csatolvák ! Minden tag évenkint egy osztrák 
értékű forinttal járul a szegény templomok fölsegéléséhez. 
Kinek ez is nehezére esik, attól a társulat 12 uj krajczárnyi 
évi alamisriát kér. — 3) R é s z v e v ő k . Kik évenkint leg-
alább 2 forintot adakoznak a szegény templomok számára, de 
magukat körülményeiknél fogva a havonkinti imádás-órára nem 
kötelezhetik, részvevő tagoknak neveztetnek. Ezek a bucsuk 
engedményeit kivéve, szintén részesülnek a társulat érdemei-
s imádságaiban , különösen azokban , mellyek a társulat által 
segélyezett szegény templomokban végeztetnek. — 4) J ó t e -
v ő k . Azon adakozók , kik rendes évi járulékra nem kötele-
zik magukat, a társulat jótevőihez tartoznak. Ezekért mind a 
társulat tagjai, mind a szegény templomok hivei imádkoznak. 
— 5) A t á r s u l a t e g y é b a n y a g i e s z k ö z e i . Hogy a 
szegény templomok szükségein segittessék , a társulat kor-
mányzó s terjesztő asszonyságai által az e czélra szánt külön-
féle használható tárgyak köszönettel fogadtatnak s gondosan 
fölhasználtatnak. Illyenek : vászon , csipke , selyem , czérna, 
himzéshez valók , szalagok , zsinór, paszomány, szőnyeg, csi-
nált virágok , templomi fehérnemű és ruhák , gyertyák, gyer-
tyatartók , lámpák , keresztek, kelyhek, szentségtartók , szob-
rok , képek, rámák stb. Sok csekély értékűnek látszó tárgy, 
czélszerüen fölhasználva, szükséget pótol. Ide értendő a var-
rók , himzők , ötvösök s egyéb művészek és kézművesek föl-
ajánlott ingyen-munkája. — Ha hajdan Izrael fiai s leányai 
a szövetség hajlékának, mint az uj-szövetségi templomok elő-
képének , fölékesitésére olly készséggel adák oda karpereczei-
ke t , függőiket, gyűrűiket, arany edényeiket és drága szöve-
teiket : miként lehetne azon kétkedni, hogy keresztények az 
oltáraikon jelenlevő Istenember dicsőségére ne lennének ké-
szek némi áldozatra? A jelen században sem halt még ki azon 
szellem , melly hajdan az ajtatos asszonyokat drága kenetek 
vásárlására intette az Ur testének megtisztelésére ; nem halt 
még ki azon szent szellem, melly az istenfélő Radegundis ki-
rálynét , Gizelát, szent István jámbor nejét, sz. Kunegundis 
császárnét s más számtalan fő- és alrendü nőt lelkesité, hogy 
Isten templomának fölékesitésére fordítanák kezeik munká-
j á t ; ugyanazon élő hit lakik korunkban is sokak keblében, 
melly hajdanta a fejedelmi hölgyeket lelkesité himeze3 köze-
pet t ; melly a szobrász vésőjét, a festész ecsetét vezeté, s az 
építészt áthatá az általunk méltán csudált müveik előállításá-
ban. Hazánkban még sok jó elem van. Ez elemeket összegyűj-
teni s kormányozni, leend egyik föladata a társulatnak. Mond-
ja bár a hithideg keblű : „Mire való e pazarlás a templomban? 
E pénzzel sokkal több jót lehetne tenni , ha az a szegények 
közt kiosztatnék !'' Mi tudjuk, hogy e beszéd nem uj ; már 
Júdás szólt igy, a ki morgott, midőn látta, hogy Magdolna a 
drága kenetet Jézus lábaira önté. De az Ur nem feddé a 
jámbor bűnbánót, hanem inkább dicséré : mi által megelőzőleg 
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jóváhagyta a költséget, mellyet templomaitikban az ő tiszte-
letére teszünk. Ne hallgassunk tehát ezen uj Judások beszé-
dére , kiket saját éledmódjok megczáfol ! Ők panaszt emelnek 
a költség ellen , mellyet a jámbor lelkek a religio végett tesz-
nek, melly által az ember erényre serkentetik, és szerencsét-
lenségében egy boldogabb jövő reménye felé utaltatván, vigasz-
taltatik. Es mire fordítják ők kincseiket? A templomra ter-
mészetesen nem ; hanem százakat és ezreket dobnak ki, hogy 
holmi szenvedélyüket kielégitsék, hogy tisztátlan szivök imá-
dott bálványának tömjénezzenek. Sokan, kik szép összegekről 
rendelkeztek, elszegényedtek már , mert minden vagyonukat 
valamelly szenvedély táplálására forditották ! És illy emberek 
merészlik a jámboroknak mondani: „Mire való e pazarlás? 
Adassék e pénz a szegényeknek, a helyett, hogy a templomok 
diszesen fölszereltessenek, és drága egyházi ruházatok szerez-
tessenek." Valljon a s z e g é n y e k n e k adják-e ők a pénzt, 
mellyet nem fordítnak a templomra? Ekkép színlelnek ezen 
emberek szánakozást a nép ínsége fölött; és még nem csak hogy 
mit sem tesznek e nyomor enyhítésére, hanem az abban szen-
vedőt még azon egyetlen-egy módtól is meg akarják fosztani, 
vagy azt legalább is eltörpíteni, melly neki az égtől vigaszul 
adatott minden szükségeiben. Amaz ellenvetés még azon ag-
godalmat árulja el , hogy akkor , mikor az isteni-tisztelet kül-
fényére sok fordittatik, a szegényeknek éhezniek kell. De ez 
aggodalom alaptalan. Kik az isteni-tisztelet diszét kedvelik, és 
e c z é l r a a d a k o z n a k , a s z e g é n y e k r ő l s e m fe -
l e d k e z n e k m e g . Avagy éheztek a szegények azon kor-
ban , mellyben a legremekebb templomok épültek, s az isteni-
tisztelet a legnagyobb fénynyel ünnepeltetett ? Nem azon kor-
ból valók-e jótékony intézeteink , mellyekben az irgalmasság 
testi és lelki cselekedetei folyton-folyvást gyakoroltatnak? 
Valóban elszegényedésünk nem azon korra vitethetik vissza, 
mellyben a gazdagok még becsben tartották az isteni-tiszte-
letet ; hanem annyi bizonyos, hogy azóta, s ott terjed óriási lép-
tekkel az elszegényedés, mióta s a hol az isteni-tisztelet kül-
fénye megvetés tárgyává lőn , és a templomok kiraboltattak ; 
továbbá az is bizonyos, hogy mióta a tehetősek megszűntek 
áldozatfilléreiket Isten dicsőségére fölajánlani, emez elvont 
filléreiket nem ajánlották föl a szegények fölsegélésére. Az 
isteni-tisztelet méltósága- s díszének hanyatlásával a religio 
is hanyatlani kezdett, s vele a felebaráti szeretet, következés-
kép a szegények fölsegélése is. A templomok földíszitése s az 
isteni-tisztelet fénye tehát nincsen a szegények ártalmára ; 
valamint a szegényeken sincsen segítve, ha a templomok s 
az isteni-tisztelet fénye hanyatlásnak indul. — 6) A t á r s u -
l a t k ö z ö s i s t e n i - t i s z t e l e t e az angol ki-asszonyok 
egyházában minden hó második vasárnapján tartatik. Kez-
detét veszi '/210 órakor, rövid lelki oktatással. Ezt sz -mise 
követi kitett Oltári-szentség mellett, mellyet ismét sz. be-
széd fejez be. Egyik hónapban a magyar sz. beszéd előzi 
meg a sz.-misét, és a német követi ; másik hónapban ismét a 
német lesz a sz.-mise előtti, s a magyar a sz.-mise utáni. A 
melly nyelven az első beszéd tartatik, azon lesz a mise-ének. — 
7) A t á r s u l a t k o r m á n y a . A főpásztorilag kinevezett 
igazgató vezeti az egészet, s rendezi különösen az ajtatossá-
got,, mordja a havi sz.-misét, szónokol stb. A társulat többi 
elöljárósága asszonyságokból áll. Ezek : az elnök-asszony , az 
alelnök , a tollvivő, a pénztárnok, s néhány választmányi tag. 

— 8) T e r j e s z t ő a s s z o n y s á g o k . A terjesztők föladata, 
a társulatot czéljának megismertetése által terjeszteni. E ter-
jesztők föl vannak hatalmazva, a fölvétetni kivánó tagokat 
összeírni, azoknak évi alamisnáját, s egyéb, a társulatnak szánt 
adományokat elfogadni ; miről azután a pénztárnoknak szá-
molnak. — 9) Rendes és részvevő tagok összeírására, nem 
különben a társulat czéljának előmozdítására szánt kegyes 
adományok gyűjtésére vállalkozni szíveskedtek : 1. A b e l -
v á r o s b a n : Az angol kisasszonyok intézete ; Csaszny Amá-
lia , aranykéz-utcza 5. sz. a.; Geyer Johanna, kigyó-utcza 2. 
sz. a.; Rippa Mária, váczi-utcza 17. sz. a. Conci örököseinek 
mükeresk. ; Ságody Rozália, ujvilág-utcza 12. sz. a. 2. L i-
p ó t - v á r o s b a n : Szeliner Anna, nádor utcza 2. sz. a. 3. 
T e r é z - v á r o s b a n : Dorfinger Anna, füzfa-utcza 41. sz. 
a.; Kuhn Jozefa, nyári utcza 21. sz. a. ; Mayr Borbála, nyári-
utcza 19. sz. a. ; Schenk Teréz, hajós-utcza 19. sz. a. ; Schmid 
Teréz, kereszt-utcza 28. sz. a. ; Stoffer Anna, gyár-utcza 13. 
sz. a.; Wilburger Erzsébet, nyári-utcza 18. sz. a. 4. J ó z s e f -
v á r o s b a n : Bauer Rozália, József-utcza 70. sz. a.; Blosin-
ger Teréz, kőfaragó-utcza 4. sz. a.; Cserman Petronilla, 
üllői-ut 74. sz. a.; Demkó Amália, József-utcza 13. sz. a.; Lat-
kóczy Erzsébet és Nemecskay Teréz, bodzafa-utcza 9. sz. a ; 
Veszely Erzsébet, stáczio-utcza 47. sz. a. ; Wiedermann An., 
bérkocsis-utcza 2. sz. a. 5. F e r e n c z - v á r o s b a n : Kri-
govszky Antonia, angyal-utcza 16. sz. a. 10) A v i d é k i e k , 
kik a társulatba lépni szándékoznak, kéretnek, hogy nevöket, 
lakásukat, és a havi imádásnak általuk választott napját és 
óráját , valamint kegyes adományaikat az alulirtnak, vagya 
terjesztők egyikének beküldeni szíveskedjenek. IIa valahol több 
társulati tag találtatik , ugy ezeknek szabadságában áll , kö-
rükből egy terjesztőt választani, ki által azuíán a társulattal 
összeköttetésbe lépnek. — 11) A t á r s u l a t m e g n y i t á s a . 
A társulat vasárnap, azaz: novemberhó 6-án, mint a főmagas-
ságu bibornok és magyarországi herczeg-primás, a mi hőn-
szeretett főpásztorunk aranymiséjének örömünnepén % 10 
órakor az angol kisasszonyok templomában a Szentlélek segé-
lyül hívásával , nagy misével, s a főpásztori decretum kihir-
detésével fog ünnepélyesen megnyittatni. Adja Isten , hogy 
minél számosabban egyesüljünk ezen sz. czélra, hogy igy 
mindinkább fokoztassék az Ő dicsőség? melletti buzgóság, és 
dicsérete mindenfelé viszhangozzék! Pesten sz. Simon és Jú-
dás apostolok ünnepén 1850. T r a u t w e i n Nep. János s. k., 
kegyes tanitórendi áldozár." 

Olaszország. A ,Budapesti Hírlap' 260-dik számá-
ban többi között i r ja : „Meglepő sűrűséggel ismétlődnek azon 
hírek, mellyek szerint a pápa Victor Emanuel fölött az mter-
dictumot kimondani szándékoznék. Tudni való", teszi hozzá, 
„miszerint ez az excommunicatiónál sokkal sulyosb büntetes, 
és nevezetesen az a l a t t v a l ó k a t a f e j e d e l e m i r á n t i 
e n g e d e l m e s s é g a l ó l f ö l m e n t i . P á r i s i levelek szerint 
a szárd király illy végső esetben más hitre térne ; meg levén 
győződve, miszerint alattvalói nagyobb része e példát követni 
kész lenne. Elég ezt száraz szavakkal megemlítenünk, hogy 
az olvasó fogalmat nyerjen azon leirhatlan zavarról, mellyet a 
pápai szándék valósitása előidézne. Remélhetni azonban, hogy 
azon jobb egyetértés , melly , mint látszik , Francziaország és 
a sz.-szék közt beállt, a Roma és Turin közt uralkodó feszült-
ségen is enyhíteni fog, és elejét veendi olly lépésnek, melly 
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egyaránt vészteljes lenne mind arra, kit a büntetés sujt, mind 
pedig arra, a ki azt kihirdeti." Az egész tudósítás alapját érin-
tetlenül hagyván, mint mellyet illetőleg biztosabb kútfőből 
merített adatok után lehetne csak szólnunk : egyedül azon állítás 
valótlanságát kell a pápai tekintély és egyházi hatalom érde-
kében kiemelnünk, miszerint az iuterdictum által az alattva-
lók feloldatnának a fejedelem iránti engedelmesség alól. Az 
egyházi büntetések átalában, s különösen az interdictum, 
csak az egyházi élet körében gyakorolják hatásukat; és a pol-
gári viszonyokat, főleg a mellyeket maga az isteni jog is meg-
szentelt (minő az alattvalóknak elöljáróik iránti köteles enge-
delmességök minden , az isteni törvény által nem tiltott dol-
gokban), érintetlenül hagyják. Az interdictum alá vetett köz-
ség , vagy tartomány csak ugy köteles azután is, mint előbb, 
teljesíteni az apostol parancsolatát ; melly a felsőség iránti 
hódolatot még a pogány császárok irányában is megkívánta. 
Az interdictum egyedül némelly szentségekbeni részesülés-
től , az isteni-tisztelet szokásos gyakorlataitól, és egyházi te-
metéstől fosztja meg az e büntetés, vagy censura alá vetett 
kath. embert. Ez t , és nem mást tanítanak a leghitelesebb ca-
noni kézikönyvek és gyűjtemények ; mellyek közül egyet, 
még pedig a legjelesbiket ésátalánosan használtat, idézni ele-
gendő. Lucius Ferraris, nagy müvében (,Promta Bibliotheca 
Canonica, iuridica etc. Lutet. Parisior. 1853.' Tom. IV. p. 759.) 
mondatik : „1. Interdictum est censura ecclesiastica, per quam 
homo arcetur a participatione aliquorum sacramentorum , om-
nium divinorum officiorum, et ecclesiastica sepultura. Colli-
gitur ex cap. N o n e s t n o b i s . 11. de Sponsal. et Matrim. 
et cap. Q u o d in te . De Poenit. et remissi." Az interdictum 
számos fokazataihoz képest, még ezt illetőleg is sok módosítás-
nak van helye : de polgári eredményekről a kánoni törvény nem 
tud ; és annak eredményei közt (Art. VI. ,Interdictum quoad 
eius effectus.' id. h. 767. 1.), az alattvalóknak engedelmesség 
alóli feloldatása épen nem hozatik föl. Ezt megjegyezni any-
nyival inkább szükségesnek Ítéltük, mivel a pápai hatalom 
iránti idegenkedés úgyis azon fokát érte el Európában, mely-
lyet csak az egyházi dolgok-, és catholicismus lényegéveli 
nem-gondolás, és innen eredt tudatlanság fejt meg, és tesz 
megfoghatóvá; mellyet tehát hibás felfogások terjesztésével, 
habár nem is szándékosan, még inkább nevelni, korunkban 
kétszeresen veszedelmes műtét. 

A wiirtemliergi ,Staats-Anzeiger', oct. 12-ről je-
lenti Dinkelsbühlből, az egész kath. világban ismeretes iró, 
S c h m i d Kristóf születési helyéről, hogy ott e hó 11-én 
lepleztetett le a nagyszerű s gyönyörű emlék, melly a gyer-
mekiratok halhatlan szerzőjének közköltségen emeltetett. Az 
ünnepélyen a dicsőitettnek agg testvére, a 83 éves öreg (Ala-
jos), a müncheni művészek, kik az emléket készítették, az 
augsburgi káptalan küldöttsége (mellynek egykor a boldogult 
is tagja volt), az anspachi kormányhivatalnokok, városok kül-
döttségei , és számtalan vendégek , mindannyi tisztelői az el-
hunytnak , szinte megjelentek ; és a helybeli esperes ékes szó-
noklata után, mellyet ének előzött meg, a jelenvoltak öröm-
kiáltásai közt az emlék láthatóvá lett. Erre az anspachi kor-
mányelnök átadta a polgármesternek az emlék tulajdonáról 

szóló adománylevelet, mellyel az uralkodó fölség, II. Maximi-
lian , a várost megajándékozza. Az ünnepélyt követő lako-
mán azokról is tiszteletteljes említés tétetett, kik a dicsőült 
szerző müveit idegen nyelvekre lefordították. Estve a város 
fényesen ki volt világítva. 

— A Linzben, aug. 15-én elhunyt Pilip Cziczele sokakat 
keresztényi kötelességökre emlékeztető végintézetet tőn ; nem 
jelentéktelen vagyonának örököséül az ottani kath. árvaházat 
tévén. (Bl. a. Tirol.) 

— A boroszlói hírlap (,Breslauer Zeit.') szerint, ő felsé-
ge, az orosz czár, oct. 23-án az ottani herczegpüspököt, Dr. 
Förster Henriket is megtisztelte látogatásával : minthogy be-
tegeskedése miatt, akadályozva volt a császár fogadtatása-
kor a pályafőnél megjelenni. Mennyi szép reményekre jogo-
síthatnák föl az illy adatok a birodalom kath. lakosságát, ha 
sajnos példák nem bizonyították volna be, mikép illy leeresz-
kedési tények a császár személyes jóakaratát igen, de a catho-
licismus elnyomására irányzott kormányrendszer megváltoz-
tát épen nem képesek tanu3Ítni. 

— B r e s t b e n ezentúl szigorúbb őrködés lesz a közer-
kölcsiségre a polgári hatóság részéről, a mennyiben az utczá-
kon és közhelyeken talált részeg egyének saját költségökre 
fognak eltávolíttatni : ezen kivül a nyilvános közlekedés aka-
dályozása miatt is elitéltetvén. A bormórők, kiknél valaki le-
részegszik , hasonló büntetésbe esnek. 

— Miramon kormánya Mexicoban erőteljes tiltakozást 
bocsátott ki , s közlött a franczia követséggel, az egyházi jó-
szágok eltulajdonítását megkísértő ama rendelet ellen, mellyet 
Juarez, a veracruzi forradalmi kormány feje, legújabban közzé 
tett. 0 felhívja a franczia kormány figyelmét is azon demagogi-
cus törekvésekre, mellyek czélja, a kath. egyház- és religionak 
megalázása, kiirtása ; a zavarosban halászni szokott gonoszok-
nak alkalom nyújtatván a másébóli könnyen gazdagulásra. 
Különben is a veracruzi kormány nem lévén törvényes , sem 
a nemzet beleegyezését nem birván, jogtalan bitorlásaiért 
előbb-utóbb számot fog adni. 

J e l e n t é s . 
A Szent-István-Társulat folyó évi rendes közgyűlését 

novemberhó 10-én Pesten, a belvárosi plebánia-lak nagyobb 
teremében, délelőtt 9 órakor tartandja; megelőzvén azt ugyan-
az nap reggel 8 órakor, szintén a belvárosi plebánia-templom-
ban, ünnepélyes sz. mise-áldozat. Melly közgyűlésre a társu-
latnak minden rangú s rendű t. cz. alapitó, választmányi, 
tiszteletbeli s rendes tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. 

Pesten, october 30-án, 1859. 
S z a b ó k y Adolf m. k. , 

titoknok. 
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A liazai egyházi művészet. 
Az egyházi élet gyarapodásának kétségkívül 

egyik kitűnő fokmérője a keresztény művészet vi-
rágzása. Milly dus, milly termékeny volt hazai val-
lásos hajdanunk a szent művészet tárgyaiban, mu-
tatják még azon maradványok is, mellyek a sok-
szoros viszályok daczára, mintegy többszörös hajó-
törésből megmentve, egyes régi egyházainkon, s 
azok kincstáraiban fentartatnak ; és mellyeknek, ugy 
szólván, még töredékei is képesek a müismerőt mél-
tánylásra, sőt bámulatra ragadni. Tapasztalhattuk 
ezt akár hányszor legközelebbről is kitűnőbb egy-
házi építészeti emlékeinknek, természetesen nagyob-
bára külföldiek által foganatba vett megismertetésé-
ből ; valamint ujabban az esztergomi főegyház kincs-
tárának a kölni archaeolog, B o c k paptársunk által 
csupán tollhegygyel megkisérlett leírásából is ész-
revehetjük. De ezek méltánylása, azaz : régi egy-
házmüvészetünk maradványainak szakavatott meg-
ismertetése, az egyházi müarchaeologiának tárgya; 
mellynek megírásához Isten segítségével végre itt-
hon is szinte hozzáfogtunk. Nem kevésbbé köteles-
ségünknek ismerjük azonban az ujabban föléledő 
egyházi művészetnek jelenségeit minden nyomon 
méltányolni ; annál inkább, ha tudjuk, milly nehe-
zen ébred ezen, ugy szólván, tetszhalott uj életre. Mert 
ki ne tudná, hogy a végzeties XV—XVI-dik századi 
vallásmozgalmakkal karöltve lépett fel valamint az 
irodalomnak, ugy a művészetnek amaz uj korszaka, 
melly igen jellemzőleg, épen ugy neveztetett renais-
sance-nak, azaz: újjászületésnek, valamint a hitújí-
tás reformatiónak. Ha a név alatt a tárgy értelmét 
keressük, ugy a renaissance mást sem jelentett, mint 
hogy a classicus irodalom fölébresztésével, az antik 
pogány classicus müizlésnek idomai is átalános al-
kalmazásba vétettek. Alkalmazásba vétettek pedig, 
a mi sajátságos ! azon keresztény egyház művésze-

tében is, melly épen ezen tekintetben is már kelet-
keztében határozottan szakított volt a csupán érzéki, 
testi tökélyre törekvő, anyagias, pogány művészettel ; 
ellenében erkölcsi tökélye és szellemi fönsége esz-
ményképeit állítván fel művészete feladatául. 

A keresztény művészet tehát, valamint az az 
első századoktól kezdve az egész középkoron át az 
ó-pogány civilisatio romjain, valódi egyházi vallásos 
szellemben fejlődött, és virágzása legfőbb tökélyére 
jutott , a pogány művészettel, s e szerint nyilván 
annak újjászületésével is alapjában és elvileg ellen-
kezett. Mert ha már a profán középületen is, vala-
mint a lakházon, át kellett alakítani az antik formá-
kat, hogy a keresztény társadalmi élet kívánalmai-
nak megfelelhessenek: annál inkább nehéz volt a 
csupán külsőre intézett pogány templom alakját a 
teljesen benső szerkezetű keresztény effvházra al-
kalmazni 1). 

Vegyük hozzá, hogy épen az is, a mi az antik 
classicus müizlésben valóban nemes és ízletes volt, 
annak renaissance-féle csupán modoros utánozásában, 
melly nagyobbára csak a külsőségek majmolásában 
állott, teljesen elkorcsosodott. Már azon ízletes 
arányt, mellyben a classicus épitészet lényeges szép-
sége állott, önkényt föl kellett áldozni ott, hol nem 
csupán a külső csin- és szépségre intézett, de a belső 
használatra szervezett épület jött tekintetbe. A már-
ványban alakított dori, joni, s korinthi karcsú osz-
loprendszerek azonnal elvesztették szépségűket, a 
mint tömör téglafalazatból, vakolat- és mészből ké-
peztettek , s a mint ezen eredetileg organicus alap-
részletek csupán diszitményi álmotivumul használ-
tattak. Hát ha még a renaissance-nak csak hamar be-

Ismeretes, hogy azon szép arányú, tetszős külsejű, 
görög templomok, mellyeknek oszlopcsarnokos külsejét olly 
előszeretettel bámuljuk, csak is a külső hatásra voltak számít-
va ; miután bennök nem a nép, de csupán a bálványszobor 
számára volt csak hely az ugy nevezett cellában ; s e mellett, 
az is ritkábban, csak egy külön osztály volt még a felaján-
lott kincsek számára, az ugy nevezett oTiiodSSouog. Be ki sem 
léphetett a papokon kivül. A nép kün állott, s az ajtón át 
szemlélhette csak a bálványt; valamint az áldozati oltár is a 
templom előtt volt felállítva. 
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következeit túlzásait és kinövéseit tekintjük (mellyek-
ben , hasonlón , mint minden benső eszme és élet nél-
küli mesterkélt modoros utánozás, ez is rövid idő 
multán a XVII-dik század ugy nevezett czopfos, pa-
rókás és roccoco modorában elsatnyult), akkor látjuk 
sajátlag, milly kevéssé képes az antik-renaissance, s 
az ugy nevezett mai akadémiai izlés, nem csak a 
magasztos egyházi Ízlésnek, de átalában a jó Ízlés-
nek megfelelni. 

Az egyház ugyan, valamint annyi más profán 
tárgyat, és anyagot meghódított magának hatalmas 
meg-szentelő erejével, ugy ezen idomot is, az Isten 
országának kedvezőtlenebb idők viszályai közt, szá-
mára, a mennyire lehetett, alkalmazá, megszentelé; 
s külső formái közé most már mintegy három szá-
zad óta elhelyezkedve, beletalálta magát. Igy a tet-
szősebb antik idomok mellett azután elfeledve lőnek 
lassan a szentmiivészetnek sajátlag egyházi hagyo-
mányos formái. Hogy ' is ne!? Már a falusi ács is 
könyv nélkül tudta a classicus modulust, a hellen-
romai oszloprendszerek alapmintáit. A szerzetes épí-
tészek-, s a dómok középkori ajtatos kőmives páholyai-
nak hagyományos tana helyébe, Vitruv és Vignola 
müvei léptek uralomra. A magasabb művészet sem 
ismerte többé a középkori mag-asztos egyházi műfor-
mákat; mellyek mint elavult, elkopott tárgyak már 
csak az archaeologiákban bujkáltak. Mi több, maguk 
az egyház szolgái, a szentély őrei feledni kezdék ős 
bazilikáik, és tiszteletre gerjesztő dómjaik csudálatos 
művészetének azon egykor jelentésdus ábráit, mely-
lyek hajdan, és még nem rég, az összes hivek kö-
zönségének olly értelemteljesen szólottak csudás ké-
pes nyelvökön. 

De hogy'is lehetett volna máskép!? Az úgyne-
vezett felvilágosodás, rationalismus és civilisatio, 
hadat üzent magának az ős vallásnak, az atyák hi-
tének, a régi egyszerű erkölcsöknek, a szent hagyo-
mányoknak és évszázados jogoknak. Hogyan állhat-
tak volna ellent a külsőségek, a mindenha simulé-
kony formák!? 

Mégis az egyház nyilván tűrte inkább, mint-
sem javasolta ezen állapotot, azon az egész idősza-
kon át, mellyet, tudjuk, hogy nem számit diadalmi 
korszakai közé; de hogy a szenvedés, küzdés és tű-
rés korszaka volt, mellyben sok ellenséges, külső kö-
rülmény nyűgét kellett elviselnie inkább, mintsem 
hogy azt rendes állapotának tekinthette volna valaha ! 

Az egyházi életnek hathatósabb fejlődésével is-
mét önkényt következett, hogy valamint külső éle-
tében, alkotmányában és fegyelmében a korlátozó 

nyűgöket, a febronianismust és josephinismust stb. 
levetkőzte : ugy megszabadítva magát a pogány an-
t i k e s világi akadémiai izlés külső divatformáinak be-
folyásától, eredeti, ősi művészi élete virágzását visz-
szanyerje. 

Hosszas volna már e helyütt, hol csupán hazai 
egyházi müvészetünk egyes mozzanatairól szándé-
kunk rövid tudósítást írni, akár a keresztény művé-
szet alapkifejlődését, annak idomait és kellékeit bő-
vebben fejtegetni és ismertetni, midőn ez mai nap-
ság már úgyis egy uj egyházi disciplina tárgyává, 
az átalános egyházi Archaeologia lényeges részévé 
nőtte ki magát, mellyet hovatovább ignorálnunk 
nem lehet, nem szabad; akár pedig az ujon felvi-
rágzó egyházi művészeteknek történetét, ha csak 
hazánkban is, részletesebben előadni. 

Elég legyen átalánosan figyelmeztetnünk, hogy 
az alig néhány évtized óta keletkezett öntudatosabb 
irány, kezdetben hasonlóan parányi volt, mint a 
mustármag; és hogy mai terebélyességére növeke-
désében szinte az isteni áldás azon jellegét viseli 
magán, melly nélkül nincs valódi siker a földön. 

Sőt nem hiányzott itt sem a magvető jó magva 
közé hintett konkoly. Mert már kezdetben az egy-
házi szellem és hitélet mélyebb befolyása nélkül, sőt 
az alaposabb ismeret, és avatottabb művészek hiánya 
miatt, majdnem félni lehetett, hogy az ó egyházi 
művészet újjászületése is hasonlóan, mint az antik 
renaissance, csak modoros majmoló külsőséggé fog 
fajulni, s minden valódi élet és alap nélküli, csupán 
kézmüvies, gyári ipar kereseti czikkévé lesz; vagy 
játékszerü csecsebecseféle ideiglenes divattárgygyá 
aljasodik, mellynek gothizáló alakja legfölebb az 
idomtalan csúf roccoconak szerez concurrentiát. 

Legalább ezen benyomással voltak nem csak a 
műértőre, de a jobb Ízlésre nézve is nyilván, azon 
vaskályha-öntödék és papirmachée-gyárosok gothi-
záló czikkei, mellyek vas-, bronz-, kemény papiros-
és cserépanyagból készült goth kereszteikkel.meny-
nyezet-tornyocskákkal, szentelt-viz-tartókkal egy idő 
óta egyházainkat, sírjainkat, oltárainkat és ima-
zsámolyainkat elözönlék ; és mellyeket azután egy-
házaink falain a gipszből, mészből, vakolatból, vagy 
legfölebb is valami terracottából készült álgoth ha-
mis diszitmények izetlenségei, minden benső alap-
szervezet nélküli csupasz falcziczomák, olly méltón 
és öszhangzólag kisérnek. 

íme egyik oka annak, hogy e tárgyat , külö-
nösen a gothicát (melly pedig az egyházi művészet-
nek, a többi régibb, és jogosultabb egyházművészeti 
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irányok és Ízlések mellett, csak egyik ideiglenes, 
habár magasztosabb és fonségesb, de azért még tá-
volról sem teljes idoma), a legtöbben nagyobbára 
csak ezen most divatos külsőségeiben, mint ékít-
ményt, és nem a maga valóságában, mint szerveze-
tes alaprendszert ismerik és képzelik. 

Hála Istennek ! azonban ezen parókaszerü kinö-
vést is immár levedleni kezdjük. Az egyházi régi-
ségnek az élénkebb s öntudatosabb hitélettel össze-
függő ismerete, annak mélyebb tanulmányozása, 
megmenteni képes már ezen egyoldalú, csupán ro-
mantizáló, s a külhatásra számitottt baliránytól. A 
tárgy ugyan megmarad még sokáig gyári és vásári 
czikkül: de az értelmes ember, minő az egyház lel-
késze, ha komolyan akarja, könnyen megóvhatja 
templomát és oltárát az olcsósága által máskép any-
nyira kínálkozó álgoth gyártmánytól. 

Természetesen ki sem kívánhatja tőlünk jelen-
ben, nem különösen mostani helyzetünkben és körül-
ményeink közt (ba máskép talán, ugy mint hajdan, 
épen nem volna fölösleges), hogy magunk vegyük a 
vésőt kezünkbe, s alkossuk egyházi müveinket; vagy 
hogy csak rajzónnal is és czirkalommal sajátkezüleg 
tervezgessük egyházainkat, és legyünk, ha nem 
gyakorlati, legalább tervező művészek és építészek, 
mint hajdan egyházi és szerzetes elődeink voltak. De 
annyi ismeret és tudomány még is talán megkíván-
ható tőlünk , hogy megítélni bírjuk e terveknek az 
egyházmüvészi eszmével és hagyománynyal össze-
hangzását, vagy épen ellenkezőjét. Vagy hogy leg-
alább megválasztani tudjuk azon értelmes, szakava-
tott férfiakat, kik képesek az egyházi művészet igé-
nyeinek mind tanulmányaik által, mind pedig gya-
korlati ügyességöknél, s a mi fő, vallásos egyházi 
szellemöknél fogva is megfelelni. Erre nézve a szá-
mos kézi-tankönyv, és szaklap közül csak egy-két jó 
egyházmüarchaeologiai munkának, vagy folyóiratnak 
megválasztása is elegendő.Teszem azt:Caumont,,Ar-
chitecture religieuse', R e i c h e n s b e r g e r , Fingerzei-
ge auf dem Gebiete derkirchlichenKunst,' Otte,Hand-
buch der kirchlichen Kunstarchaeologie' ; folyóira-
tok, mint: ,Organ für christliche Kunst, Kirchen-
schmuck'; .Revue de l'art chretien', stb., mindannyi 
eléggé jutányos és dicséretesen ismert munkák és 
vállalatok. 

Ezen eszmékre, s gondolatokra gerjedünk leg-
alább mindannyiszor, sőt mintegy kénytetve érez-
zük magunkat, hogy azokat paptársainknak is, enge-
delmökkel, elmondjuk,valahányszor egyrészt még a 
pogány antik renaissance - ízlés bilincseiben látjuk 

nyögni egyházi művészetünket, vagy legfölebb is 
csak ama vásári, álgothica gyártmányaival találko-
zunk egyházainkban ; más részt pedig, valahányszor 
az egyházi művészet magasztos eszméjének megfe-
lelő uj alkotmány látásán örvendhetünk : melly hi-
vatva van, nem csak hazánk egyházai valamellyikét 
díszíteni, de hol azt, mint valóban példányszerü 
mintát, utánzásul is felmutathatjuk. 

Ha erre hazánkban nem igen gyakran kínálko-
zik is alkalom, mégis, hála az Égnek, már mind sű-
rűbben. E lapok olvasói előtt ismeretes azon figye-
lemgerjesztő mozgalom, melly ezen irányban a kassai 
székes-egyház restauratiója által ujabban keletkezett. 
Azon eljárás, mellyet e tekintetben a nagymélt. püs-
pök követ, valóban minden tekintetben példányszerü. 
Nem csak hogy a restauratio költséges létezésére ele-
ve szilárd, tartós egylet alakíttatott, melly hosszabb 
időszakra vállalkozik az illy tetemesb költséget és 
időt igénylő feladat kivitelére (mindenesetre a leg-
czélszerübb mód, valamint a nagyobb költségvise-
lése és elosztása, ugy a közérdekeltség tekintetéből 
is; a mint hogy ezen eljárás czélszerüségét a német 
,Dombau-Verein'-féle és kereszténymüvészeti megyei 
egyletek példája tanúsítja) ; de ezen fölül a tervezet 
megállapításában is semmi sem mulasztatott el, mi 
az ügy biztosságára megkívántatott. Megvizsgálására 
a kassai egyház legavatottabb ismerője, s legmélyebb 
tanulmányozója, Henszlman ur is meghivatott; s e 
mellett a tervek az építészeti emlékekre felügyelő 
központi bizottmány szakférfiainak is jóváhagyásul 
felküldettek : a püspök ő nméltóságának, ugy is mint 
egyik kerületi conservatornak, a bizottmány hivata-
los lapjában megjelent alapos leírása kíséretében. Ha-
sonlón e szakférfiak által vizsgáltatott meg az uj 
gotholtár mintája, melly, mondható, hogy igen sze-
rencsésen találta el a helyes goth idomot. Mindez, is-
mételjük, olly példányszerü, s követésreméltó, lel-
kismeretes eljárás, melly valamint kezességet nyújt 
arra nézve, hogy legérdekesebb hazai egyházi mű-
emlékeink egyikének helyreállítása s ujon feldíszí-
tése a legilletékesebb kezek közé van helyezve, ugy 
nem eléggé ismételhető utánzásul ajánlása. 

Minél csekélyebbeknek látszanak, és minél rit-
kábban jönnek nyilvánosságra az egyházi művészet, 
kisebb tárgyai, mint a szent edények, eszközök, 
kelyhek, keresztek, paramentumok stb. (.kirchliche 
Kleinkünste', vagy ,christliches Kunsthandwerk' mű-
névvel illeti a német); mellyekben pedig a közép-
kori egyházi művészetnek sajátságos tökélye, ereje 
és hatása nem kevésbbé nyilvánult, mint az épité-



szetben; minél kisebb ezek iránt a figyelem és el-
lenőrködés : annál örvendetesebb-, és érdekesebbnek 
tartjuk, hahogy ezek felől is ujabb müveikben ké-
pesek vagyunk már egyszer, a fönebbi irányban 
némi jót és dicséretest mondani. Illyesmire figyel-
m e z t e t t e k minket, épen hazánkat érdeklőleg, köze-
lebbről a kül, bécsi lapok: a bécsi hivatalos, és a 
bécsi egyházi újság (,Wiener Zeitung', és ,Wiener 
Kirchenblatt'). Az előbb emiitett lap ugyanis nem 
rég egy remek egyházi műről tudósított, mellynek 
bőkezű megrendelője, valamint művésze is hazánk-
fia lévén, nem sajnáltuk a fáradságot, hogy megte-
kintsük: és a mint láttuk, azt, hogy itt azonnal le-
írását is adjuk. 

Ezen mii egy fényes, és drága kereszt : ugy ne-
vezett k á p t a l a n i k e r e s z t , melly ünnepélyes 
érseki egyházi meneteknél való elővitelre van szán-
va; még pedig a nagyobbszerü egyházi alapitvá-
nyairól dicséretesen ismeretes nmélt. k a l o c s a i ér-
s e k számára; ki azt L i p p e r t József épitész mű-
vész, a r a d i hazánkfia bécsi műteremében készíttette. 
Alakja a XV-ik századi, virágzó, ékes goth egyházi 
Ízlésben készült. Anyaga tiszta ezüst, mintegy 23 
márka sulylyal, és körül-belül 2000 ezüst forint ér-
tékű. Az illy drága anyaghoz, méltó müvezete is. A 
keresztágak négylevelü alakban (ugy nevezett ,Vier-
pass') végződnek, mellyek mindegyike dus goth 
diszmüvezettel (Masswerk) van ékitve ; mig alapján 
kék zománczozatot tüntet elő. A kereszt ezen négy 
szélén, a zománczozat közepén, a négy evangelista 
alakja vert ezüst miivezettel alakítva látható. A dics-
fény fejők körül, s az irástekercs, mellyen az evan-
gélisták a régi egyházi előállításban ismeretes sym-
bolumaik mellett, többnyire neveikkel is jelöltetnek, 
aranyban ragyog; mig ezen a betűk vörös zománcz-
czal vannak kirakva. Az evangélisták hasonló előál-
lítása a kereszt négy végén, a középkori egyházi 
művészetben közönségesen azon ép olly jelentékeny, 
mint találó eszmét kifejezőleg használtatott: hogy a 
Megváltó keresztjének tana, az evangelium által ter-
jedt el a világ négy részére 1). 

A kereszt középpontján, hol a négy ág egy-
mást keresztülszeli, gyémántsugarakban vésett kris-
tály van befoglalva; melly egyszersmind igen al-
kalmasan a Krisztusfő dicsfényéül, nimbusául szol-
gál. A kereszt tövén át liliom alakzatú dombormü-
ékezet hullámzik, melly fölött a Megváltó mesteri-
leg öntött alakja, a legjelesb ismeretes régibb typusu 

J) Nem rég volt alkalmunk, többi között a taksonyi egy-
ház egy XV. századi paeificaléján, hasonló előállítást találnunk. 

feszületképek szerint mintázva, van alkalmazva. A 
kereszt hátsó részén ékes és dus mennyezet alatt és 
állvány fölött a boldogs. Szűznek, a kis Jézussal kar-
ján, mint hazánk védasszonyának (,Patrona Hungá-
riáé') domború szobra áll. Az oldalágakon alkalma-
zott irattekercseken a következő fölirat olvasható: 
,,Josephus Archiepiscopus Colocensis et Baciensis 
suo successorumque usui. Anno Domini 1859. fieri 
fecit." Aljában középkori idomú vérten, az érseki 
czimer. Lejebb : „Invenit Josephus Lippert Ara-
diensis." 

Ez a legújabb ugyan, de sem nem az egyetlen, 
sem nem a legremekebb müve derék aradi hazánk-
fiának; ki már előbb a b é c s i sz.-István-főegyház 
goth homlokfalazatainak ujabb művészi restauratió-
jáuál, mint gyakorlati művezető tüntette ki magát; 
és jelenben tettel és lélekkel buzog, hogy hazánkat 
és egyházunkat tanulmánya remekeivel minél bő-
vebben és méltóbban elláthassa. Valóságos iskolát 
alkotott ő magának erre nézve, Bécs jelesebb ötvös-
müveseiközt; kik által tervezetei kivitelét egyenes 
felügyelete alatt, mintái és rajzai szerint részletesen 
készítteti. Miért a kivitel is mindenkor művészi be-
csű, uj és uj mintázattal változó: távoliévén a gyá-
rias, vagy kézművesi modorosságtól. 

Műteremében hasonlóan látható volt még nem 
rég, és látható még folyvást minták- és rajzok-
ban, több egyházi eszköz, melly hasonlóan terveze-
tei szerint készült. Ezek közül különösen két kelyhet 
emiitünk csak, mellyek a müismerők kitűnő figyel-
mét vonták magukra : mint erről idején a bécsi egy-
házi lap szólott; bővebb leírásra is méltatva az emii-
tett müveket. Mind a kettő a lelkes egyházi műpár-
toló F ü r s t e n b e r g gróf, olmützi herczeg-érsek 
megrendelésére készült. Az egyik fényes, ünnepies 
pontificalásnál szolgáló goth kehely : ezen művészet 
teljes diszével nemes érczből készítve. A másik goth, 
de egyszerűbb ízlésben, szinte aranyozott ezüstből 
készült ciborium. Valódi remek mind a kettő; külö-
nösen figyelemre méltó azonban az utóbbi, melly az 
emiitett érsekség gyermek-seminariuma kápolnájá-
nak számára készült ; mellyet szinte Lippert ur épí-
tett goth ízlésben: valamint átalában az emiitett me-
gyében több régibb goth egyháznak, mint például a 
hires velehradi, Cyrill és Method templomának, az 
olmützi dómnak helyreállításával, és mások ujon ter-
vezésével van megbízva. S bizonyára nem kis büsz-
keségünkre szolgálhat, hogy egy fiatal hazánkfia 
volt hivatva, ugy a bécsi főegyháznál a művezetést 
vezérleni, valamint a fónebb említett müveket hónán 
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kivül létesitni. Jeleül, hogy nem annyira a szellem-
dus művészek hiányzanak hazánkban, mint inkább 
hiányzik az alkalom, magukat itthon kitüntetni; hol 
alig talál egy-kettő munkát, mit a többi külföldön 
keresni kénytelen. 

De hogy tárgyunkra visszatérjünk : ha ezen ci-
boriumot tekintjük, látjuk, mennyire képes az egy-
házi művészet goth idoma nem csak, mint ismeretes, 
a fönség és magasztosság eszméjét gyöngéd és fel-
lengző iránya által gerjeszteni; de hogy milly pra-
cticus is ; milly jól felel meg az alkalmas használat-
nak: melly tekintetben előnyét eddig nagyobbára 
kétségbe vonták. A monumentális építészet terén 
ezen kételyek már meglehetősen oszlófélben vannak. 
A kisebb művészi tárgyakra nézve alkalmas és 
ajánló például szolgálhat ezen ciborium. A mint 
egyszerű, goth toronytetőt képező fedelét felnyit-
juk , ugy a kelyhet alatta fedező patena is lenyí-
lik, melly a kehelyhez van rugóval alkalmazva; 
s a mint a kelyhet az áldozó szájához tartjuk, 
ugy a patena az áldozó álla alá jut. Milly előny 
ott , hol, mint itt a gyermeknövelde kápolnájá-
ban (mellynek számára, mint mondók, készült,) 
a lelkiatyának hónaponkint többször is, több mint 
kétszáz gyermeket áldoztatnia kell : kiknél nyilván 
igen czélszerü, ha álluk alá a kehelylyel egyszerre 
patena is tartatik. 

Ismeretesek egyébiránt e tekintetben a goth 
kelyheknek például egyéb előnyei, mai renaissance, 
gyakran urna-alaku, közönséges kelyheink fölött. 
Az által, hogy a goth idomú kehelynél az ugy ne-
vezett cupa rendszeres tölcsér-alaku, máris igen 
könnyítve van a kehely purificatióján; a cseppek 
könnyebben lefolynak és kitörülhetők, mint a mai, 
nagyobbára öblös, és alul-fölül egyforma terjedelmű 
kelyhekből. Ezen tölcsér-alak hasonlóan nem tűri a 
kehelyszájnak azon kihajlását, minő a mai kelyhe-
ken látható; nyilvánosan a liturgicus egyházi szabá-
lyok ellenére: mellyek által, megfogható oknál fog-
va (tudnillik az írásnál hamarább megeshető kiesep-
penés veszélye miatt), egyenesen tiltatik. Igy a ,S. 
Caroli Borom. Instructionum fabricae et supellectilis 
ecclesiasticae libri duo' (Paris, et Arras, 1855. 275.1.) 
czimü, s tartomány-zsinati egyházrendeletek által 
meghagyott szabályokban rendeltetik: „Cupa ali-
quantulum in fundo angusta, sensim usque ad sum-
mum labrum latior fiat. Labrum" (t. i. calicis) „eius-
modi sit, ut neque extrinsecus, neque intrinsecus 
ullo modo reflectatur." Tehát mint a goth idomú ré-
gi kelyheken látjuk: a cupa tölcsér-alakhoz hason-

lítson , és szélei egyenesen, ki-, vagy behajlás nél-
kül végződjenek 1). 

Illyenek leirt kelyheink is; minden tekintetben 
szorosan ugy az egyházi ó minták- és művészi ha-
gyományokhoz, valamint a szabályokhoz alkalmaz-
va magukat. Ujabban művészünk ismét a nmélt. ka-
locsai érsek, a nyitrai káptalan és győri püspök ő 
méltósága számára készítendő diszes kelyhek, és 
egyéb egyházi eszközök művészi kivitelével van 
megbízva. Hazánkbani művészi alkotmányainak azon-
ban kétségtelenül legjelesebb példánya (mellyről 
elől kell vala szólnunk, hahogy szándékunk nem 
volna, később külön leírását adnunk), a győri püs-
pöki palotában helyreállított fényes , nagyobbszerü 
kápolna. Eredetileg ez is goth Ízlésben épült volt 
Győrnek XIV-dik, vagy XV-dik századi főpászto-
rainak valamellyike által. De az utóbbi századok-
ban hasonlón, valamint a győri, eredetileg (mint 
Lippert ur fedezte föl) román-bazilika idomú székes-
egyháza is, ízetlen renaissance modorban ujitva, 
alapformájából teljesen kivetkőztettetett. Győr je-
lenlegi buzgó és tudós püspökének első dolga volt, 
eredeti idomába visszahelyeztetni: művészileg vé-
sett oszlopzattal, szobrázati diszitvénynyel, üveg-
festményü ablakokkal a legméltóbban, sőt fényesen 
helyreállíttatván az egészet. Lippert ur volt, ki ezt 
minden műértőt teljesen kielégítő Ízléssel és hűség-
gel eszközlé : fényesen megmutatván, mit lehet al-
kotni helyes restauratióval egy illy tárgynál, és 
mint kell minden alkalommal diadalt eszközölni az 
egyházi művészetnek. De ezen mintaszerű műről, 
mellynek teljes elkészülte az uj goth oltár felállítá-
sával vége felé közeledik, s a tavaszszal befejezve 
lesz, akkor leend talán alkalmunk tüzetesen szólni. 
A műpártoló mélt. püspök ezzel az egyházi művé-
szetnek megyéjébeni fölélesztésére nem csak a leg-
jobb példát kívánta adni, midőn tettel előremenve, 
saját laka egyházán mutat megyéjének követendő 
mintát; de a lehetőséget is egyszersmind az által 
előmozdította, hogy Lippert urat művészi érdemei-
ért a megye és püspökség építészéül kinevezte. En-

Erre nézve a fönebb idézett ,Instructio' ujabb ki-
adása (Van Drivan abbétől) megjegyzi, hogy hasonló szabá-
lyok jönnek elő Gavantusnál és más liturgusoknál : „Les in-
structions données ici par saint Charles — sont également don-
nées par Gavantus et par les liturgistes les plus estimés." Ga-
vantus (lásd péld. 1763-diki, augsburgi kiadását, I. 552.) 
ugyanezt azonban csak sz. Károly után , és szavaival mondja. 
Bővebben tárgyalja Godard ,Cours d'archeologie chrétienne^ 
II. kötetén át. 
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nek következtében már , mint értesülünk, ujabban a 
soproni káptalani, sz. Mihályról nevezett régi goth-
egyháznak stylszerü restauratiója vétetik legköze-
lebbről foganatba. 

íme mindannyi örvendetes jele annak, hogy az 
egyházi bensőbb élettel karöltve járó egyházi mű-
vészet végre hazánkban is éledezni kezd. S ez az, 
mire mint örvendetes jelenségre figyelmeztetni, ez-
zel pedig a további teendőre buzdítani is kívántunk 
jelen tudósításunkkal, mellyet, reméljük, azért nem 
sokára másfelől is egy bővebb követend. 

Addig is álljanak itt végül buzdításul a tudós 
beauvaisi püspöknek szintolly szép, mint igaz sza-
vai , mellyeket az egyházi művészet és régiségek 
iránt buzdító körlevelében megyéje papságához in-
tézett (,Bulletin du comité historique des arts et mo-
numents.' Tom. I. 8.) : „Hálát kell, ugy mond , sze-
retett testvéreink ! Istennek valóban adnunk , a mü-
izlés ezen megtéréseért, s a lelkesedésért, melly egy-
házunk azon ó-kori emlékei iránt keletkező félben 
van , mellyeket atyáink buzgó, eleven hite s ajtatos-
sága ránk hagyott. Hagyjátok reménylenünk, hogy 
azok, kik az egyház keresztény szellemű sajátságos 
müveit csudálják, majdan bensőbben fognak csatla-
kozni azon hithez is, melly a mennyből leszállva, 
egyedül volt képes az egyház ezen nagyszerű mü-
veinek ama fönséget és méltóságot kölcsönözni, mi-
nőt hasztalan keresünk a pogány Roma mestermü-
vein, Athene s Korinthos emlékein. A mi feladatunk 
ezen irányt és lelkesedést előmozdítanunk; melly a 
vallás szent érdekeit olly kitünőleg mozdítja elő. 
Született őrei a ránk bízott szentélynek, mindenek 
fölött arra kell törekednünk, hogy szent épületeink 
eredeti régi tisztes alakját s idomát megtartsuk ; va-
lamint szent kötelességünk arra vigyázni, nehogy 
az egyház azon régi eszközeitől megfosztassák, mely-
lyeket az ujabb kor úgyis csak tökéletesen egyházi 
szabály- és ízlés-ellenesekkel képes pótolni.'' I—lyi. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , nov. 5-én. Mai nap tölté be az esztergomi főme-

gye biboros érseke, s országunk herczeg-primása , ötven éves 
papi hivatalának, áldások- és eseményekben dus félszázados 
pályakörét; mellynek egyházilag szintolly fényes, mint ritka 
emlékünnepét Esztergom holnap ülendi : hova nem csak a tá-
gas főmegye, hanem egy egész ország hő kivánatai szálland-
nak, s fognak a jelenlevők örömnyilatkozatai közé vegyülni. 
Az annak lefolyta felőli tudósítást bevárva, az imént megje-
lent ,Arany-misei koszorú'-ból előlegesen és röviden közöljük, 
hogy : a főmagasságu bibornok-érsek , „Scitovszky keresztelő 

János született 1785. nov. 1. Bélán, Abauj vármegyében. Ele-
mi iskoláit Jolsván, a gymnasiumot Rosnyón végezte. 1801-
ben a rosnyói püspöki megye papnövendékei sorába fölvétet-
vén , 1809. nov. 5-én Jászon, a franczia háború miatt ott 
tartózkodott pápai nuncius , Severolli Gabriel, viterbói püs-
pök , később bibornok által pappá szenteltetett. Nem sokára 
ezután a rosnyói iskolában bölcsészeti, két év után hittudo-
mányi tanárnak, jelesül az erkölcstan s lelkipásztorkodás ta-
nárának neveztetett. Ezalatt 1808-ban a bölcsészet, 1813-ban 
a hittudomány tudori koszorúját nyeré el a pesti magyar kir. 
egyetemnél. 1824-ben sept. 14-én a rosnyói székes-egyház 
kanonokává, és a püspöki papnövelde igazgatójává nevezte-
te t t , a tanári tisztet ezentúl is teljesítvén. 1827. aug. 17. bol-
dog emlékezetű I. Ferencz császár s apostoli király által ros-
nyói püspöknek ; 1838. nov. 19-én V. Ferdinand ő es. s apos-
toli királyi fölsége által pécsi püspöknek; 1849. julius 21-én 
I. Ferencz József ő császári s apostoli királyi fölsége által 
esztergomi érseknek s Magyarország primásának neveztetett 
ki. Ez utóbbi székét 1850. január 6-án foglalá el. 1852-ben ő 
szentsége IX. Pius pápa az esztergomi, kalocsai és egri érseki 
tartományok akkori határain belül székelő szerzetes-rendek 
apostoli látogatójává, 1853. martius 7-én pedig a romai szent 
egyház bibornokává te t te , s 1854-ben, nov. 16-án, midőn ő 
eminentiája Romában volt, átadá neki a bibornoki kalapot, s 
a jerusalemi sz.-keresztről czimzett áldozár-bibornoki egyhá-
zat." Az ez évi jubilaeumi ünnepély emlékére egyéb intézke-
déseken kivül, „emlékpénz" is veretett Bécsben : „mellynek 
egyik felén ő eminentiájának dombor mellképe látható, a má-
sikon pedig e szavak : ,Semiseculo Sacerdos. 1859. D. 6. nov." 
Hasonló czélra szolgál az ,emlékkép' is , melly Rolin A. kő-
nyomdájából került ki, s igen sikerült alakban tünteti elő az 
esztergomi főtemplomot; fölötte angyalok csoportozatával : 
kik közül egyik az áldozatkelyhet viszi, s ég felé tartva, 
mintegy képben fejezi ki az alul olvasható szavak értelmét: 
„Omnipotens Deus, iube haec perferri per manus sancti Angeli 
tui." (Mindenható Isten, vitesd föl e hálaáldozatot szent an-
gyalod keze által.) A kép hátlapján ,az arany-misés pap áldá-
sa' olvasható. 

Eger , oct. 29-én. Ha szép és lélekemelő, a Terem-
tőtől gazdagon megáldott természet nagyszerű képein el-elme-
rengeni.-szép bizonynyal, és százszorta lélekemelőbb a szeretet 
tüzétől áthatott lelkeket nemes tényeik fénytükrében vissza-
sugározva szemlélni, vagy a religio áldásaként fönálló, s kiszá-
mithatlan lelki hasznokat gyümölcsöző intézetek nagyszerű 
képei előtt megállni, s azokban örömtelt kebellel gyönyör-
ködni. Eger , ezer hála a magasban székelő Istenségnek ! szá-
mos illy áldást osztó vallásos intézeteket rejt kebelében; nyílt 
bizonyítékul, hogy hittől melegített keblű fiakban nem szű-
kölködött. Mi üdvérzet, a hit szőlőtőjén termett ez áldásos 
intézményeket, mellyek, mint az imádandó gondviselés fel-
tárt karjai , ezerekre harmatoztak, és harmatoznak áldást, 
vallásos szemmel tekinteni! Azonban, mintha a könnyen bur-
jánzó lelki s testi nyomorok fogékony magvai bőven szúratná-
nak szét naponkint, a kor folyvást fejleszti szükségeit; s csu-
pán a hit melegítette keblek szeretetéből csepeghet inségeny-
hitő szesz ; csupán a vallás malasztjai hegeszthetik az égető 
sebeket, az áldásos tényekben mutatkozó szeretet hatalma 
tarthatja fón a leroskadástól az emberiséget. S Eger ujolag 
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leborulva adhat hálát Istennek, hogy a legnyomasztóbb körül-
mények közt, a legnagyobb jóltevőt küldé áldásul a nagy 
megye százezreinek. IIa nem szólok is, hiszem, mindenkitudja, 
hogy az atyák legjobbikát, nmélt. kegyes érsekünket értem, 
kiről a költő olly találólag zengé : „Ki felfödé az áldás tisz-
ta kútját." E forró szeretetünk, s mély hódolatunk legmél-
tóbb tárgya, megyénk áldást osztó napja, mintha minden 
inség őt nyomná, mintha minden fájdalom az ő nemes szivét 
érintené, olly messze terjeszté ki szerető szivének jótékonysá-
gait; s miután annyi ezrek jóllétét rejtő intézeteket, mellyek 
az örök élet könyvében fénybetűkkel, sziveinkben a forró hála 
kedves zománczával körülövedzve vésvék, létesitett ; mintha 
időt sem akarna venni, hogy nemes tényeiben gyönyörködjék; 
mintha csak a teendők halmazát látná mindig áldás-forrássá 
vált lelkében : ujabb , és ujabb , nagy lelkével arányos jóté-
konysági áldozatokkal lepi meg a szeretetet nem ismerő, s az 
azt felfogni biró kebleket egyaránt. Legújabban ugyanis a szó 
teljes értelmé'oeni édes atya , a lelkipásztorság nehéz pályáján 
kifáradt aggastyánok ellátására fönálló, még mindig igen sze-
rény alapot 10.000 p.frtnyi összeggel gyarapitá. l ia a szivjó-
ság bármi körülmények közt is elismerésünket vivja ki : mit 
szóljak e kiáltó szükség enyhitésére te t t , legnemesb szivhez 
méltó áldozatról? Kiben érző sziv dobog, ki felfogással bir, 
ki a vészliozó kormételyt, az egyháziak iránti elfogultságot 
levetkőzni képes, annak, egy illy alap fönállását óhajtania kell. 
Ki érdemli meg jobban a számtalan fáradozás után a békés 
nyugalmat, mint a magát egész életén át szent, és magasb 
kötelességeknek föláldozó pap ? S épen azért a legnagyobb 
szükségen gyengéd szeretetének áldást sugárzó melegével 
szivet lekötelezőleg enyhítni vágyó nagylelkű atya i ránt , ki 
ne lenne elismeréssel? A szerető szivet, melly mint a meleg 
forrás, annyi zivatar daczára soha be nem fagy, melly áldo-
zataiban kifáradhatlan , áldani, s magasztalni soha meg nem 
szünhetünk. Tehát a fiait gyengéden szerető édes atya, sziv-
érzetének fényes áldozatát hozá ! IIa néhány évvel előbb 
ugyanez áldott atyának ugyané czélra tett nemes áldozata 
olly üdvös és méltányos hatást eszközlött: mi lehet természe-
tesebb, minthogy a ki nem h ü l t , az e tekintetben ki nem hűl-
hető keblek e forró szeretet tüzlángjánál ujabban fölgyulad-
va , a legnemesebben atyáskodó szivet a példakövetés által 
nyilvánított elismerés örömével betölteni édes kötelességeknek 
tartsák. Atyánk, és érsekünk ! a jó pásztor és atya szellemét 
olly fényesen visszatükröző nemes szived, az öntudat mellett 
találjon örömet hálakönyeket siró, áldást és hosszú életet sziv-
ből óhajtó , s hozzád forrón ragaszkodó gyermekeidnek örök 
hálája-, mély hcdolata-, s legtisztább szeretetében. 

Bukarest, oct. 20-án. Az olálihoni katholikusok gya-
rapodásával az egyház ügyei is kedvezőbb alakulásnak indul-
nak. Mintegy hét éve, hogy mélt. püspökünk, I ' a r s i Angyal, 
egy katholikus irányú leánynöveldének felállítása- és elrende-
zéséről kegyesen gondoskodott ; annak vezényletével a Bajor-
honból meghivott angol-kisasszonyokat bizván meg. A városban 
létező számos növeldékben egyéb, a nőnemet megillető igé-
nyeken kivül, alig fordittatik figyelem az erkölcsiség-, és a 
valódi hitélet ápolására. O méltósága tehát egyedül ezen Is-
tennek, és Istenért embertársaik üdvére fölajánlott, és szentebb 
életet követő tiszt, apáczák működésétől várhatta, hogy szel-
lemi , s anyagi tekintetben egyképen jeles hasznok fognak 

az itteni közönségre áradni. És várakozása teljesen kielégítte-
tett ! Ugyanis mig más, a korszellemtől áthatott hitetlen neve-
lők , a nevelés és tanítás terhes munkáját csupa kenyérkere-
setből űzik s végezik, növendékeiknek lelki kárával, csak a 
divat'szerinti műveltség emelését czélozván : addig a maga-
sabb tökéletességre törekvő szerzetes-nők minden müködésök-
ben csupán csak az Isten nagyobb dicsőségét, s az emberek 
javát tart ják szemök előtt ; hatáskörük tárgyai-, s dolgaikban 
nem földi jutalom, hanem a mennyei Atyának egyedüli kedv-
telése után igyekezvén. Az évenkint adott probatéteken meg-
jelenő nagyszámú uri vendégek , kiknek fődiszét többször az 
uralkodó lierczeg fönséges neje tevé, alkalmat nyertek méltá-
nyolhatni a tiszt, apáczák érdemét, a nevelés és tanitásbani 
jártasságát; s tapasztalhatták intézetüknek az erkölcsökrei 
nagy hatását , és jótékony eredményeit. És innen magyaráz-
ható ama tisztelet és vonzalom, mellyel ez intézet fölkarolta-
tott , s rövid idő alatt a nagyszerű zárdának a templommal 
együtti fölépitése lehetségessé lett ; az előbbi szük és egész-
ségtelen helyezet, a nevelési s tanitási feladatot tekintve, al-
kalmas nem lévén. A templom és zárda aug. 25-én püspök ő 
méltóságától szenteltetett föl ; ez alkalommal német sz. beszéd-
del t. Feisztritzer Raymund atya erősítvén meg ajtatos érzel-
meikben a buzgólkodókat : kik közt a es. kir. ügyvivőn kivül 
szemlélhetők voltak még Beló István nagybojár és Rosetti 
bojár: kik közül amaz 500 cs. aranyat, az utóbbi pedig a lak-
hely egy részét adományozta a sz. czélra. Jelenleg az intézet 
kebelében nevelés végett állandóan tartózkodó uri leányok szá-
ma hatvanra tétetik; az intézetbe kívülről járó növendék-Ieány-
kákét pedig még nem tudhatni : de azok nagy száma remélhető, 
minthogy az oláhok is nagy részben ez intézetet használják. 

Csopla (Bukarest mellett). Mig némellyek megfeled-
kezve éltök magasabb czéljáról, mindenütt és mindenben csak 
az anyagi hasznot tekintik, és a gyorsan gazdagulás vágya után 
indulva, nem hagyják megfogamzani kebelökben a szenvedő 
emberiség iránti részvétet; sőt a közveszélyt és Ínséget is ma-
gán érdekökre zsákmányolják ki , és igy a társas életben átok 
gyanánt vannak: addig mások a szeretet főparancsát szivükön 
hordva, nem szűnnek meg az emberiség boldogitásának nagy 
munkájában fáradozni; tehetségök után, kegyes pártolásukkal 
egész községeket kitűnő áldásokban részesítvén. Illyen a né-
pek örök hálájára érdemes férfiak közé sorozandó bizonyos 
Momolo nevű olasz kereskedő Bukarestben ; kinek kereszté-
nyies érzelmeit Csoplán maradandó emlék fogja hirdetni a 
jövő kornak. E falunak bolgár ajkú kath. lakói öt év előtt 
tűzvész által fosztattak meg elég tágas és szép templomuktól, 
s azon idő óta a lelkészi lak egyik szobájában tartatott meg az 
isteni szolgálat ; s midőn a jámbor hiveket, a templom fölépi-
tése iránt csaknem minden reménység elhagyná, az isteni 
gondviselés épen akkor küldé hozzájok a könyörületes férfiút, 
ki lelki üdvösségöket sikeresebben eszközlendő , ritka bőkezű-
séggel fölépité, s földiszíté az Urnák szent hajlékát. A temp-
lom-áldást sept. 8 án a nagy számmal összegyülekezett, és az 
áldás sz. tényére vouatkozólag czélszerü beszéddel elkészített 
ajtatos hivek jelenlétében ő méltósága, kegyes püspökünk vé-
gezé ; a megáldás után pedig egész segédlet mellett sz.-misét 
ériekele. — P l o e s t e n a három év előtt megkezdett temp-
lom építését habár sikerült is befejezhetni, u j segedelmet 
nyerve mélt. S i m o r János győri megyés-püspök-, és a bold. 
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Szűz szeplőtelen fogantatásáról nevezett nagyérdemű bécsi 
társulattól (a mélt. püspök 200 p.frt., az egylet pedig 300 p.-
frt., és egy vörös misemondó-ruhát méltóztatván ajándékozni) : 
mégis a szükséges készületekkel fölszerelésére jelenleg elegendő 
költséggel nem bírván, annak fölszentelését csak a jövő évben 
remélhetjük. Az anyaszentegyház oltárára tett szép áldoza-
tokért fogadják a nagylelkű jótevők a fölsegitett híveknek 
legforróbb hálaköszönetét; és vegyék bő jutalmukat Attól, 
kinek dicsőségét ajtatos adományukban szemök előtt tar-
tották. P o n g r á c z Bódog. 

Francziaország. A ,L'Univers', mellyet egy idő óta 
hiányosan véve, csak megszaggatva, s részben használhatunk, 
utóbbi számaiban folytatja a körleveleket kibocsátó érsekek és 
püspökök neveinek bejegyzését. Köztük látjuk (a belgiumi-, 
spanyol- és németországiakon kivül), a tripoliit, meauxit, men-
deit, frejus- és toulonit, saint-claudeit, puyit, coutanceit, 
avignonit, verdunit, saint-ílourit, perigeuxit; sőt a párisi ér-
seket is , Morlot bibornokot : ki a templomi szószékekről fel-
olvasandó körlevélbe a pápai allocutiot is , a franczia fordítás-
sal együtt , egészen beigtatta. Többen a püspökök közül e fö-
lött külön nyilatkozatokban, az orleansi püspök ovástételé-
hez is ünnepélyesen csatlakoznak. A párisi bibornok-érsek , a 
sz.-misében mondandó collectán, és mise alatt a nép által 
imádkozandó könyörgéseken kivül, mellyek Boldogasszony 
fogantatásának ünnepeig ismételendők , minden , Szentséggel 
adott áldás után a következő antiphonát rendeli énekeltetni : 
,Deus meminerit', az ,Elegit Dominus servum suum', stb. vers-
sel együtt. Most tehát hihetőleg meg fognak szűnni némelly 
lapok azzal vigasztalni olvasóikat, hogy a franc/.ia püspökök 
közül ,csak ennyi' , s nem több nyilatkozott a sz.-szék ügye 
mellett : miután kénytelenek az egész kath. egyház közös ér-
zelmének ellenmondhatlan tanúságait látni. Csakhogy e lapok 
ezután is fognak tudni valamit mondani; mi talán még 
rosszabb, és hazugabb lesz, mint az előbbi: nyerni azon-
ban ezzel sem fognak többet. 

Köoyvliirdetések. 
Imént hagyta el a sajtót, és a Szent-István-Társulat 

ügynöki hivatalában (Pesten , Lipót-utczában , 8. sz. a.) , ugy 
szinte a társulati könyvárus , Hartleben K. A. által megsze-
rezhető (a társulati tagok jövő évi illetőség fejében kapják) : 

, S z e n t e k é l e t e . I. Rész. Irta Z a l k a János, eszter-
gom-főmegyei áldozár, a szentséges romai pápa titkos kama-
rása, a pesti cs. kir. magyar egyetemben az egyháztörténelem 
ny. r. tanára , hittudor. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest, 
1859.' 4-r. IV. VIII. és 312. 1. Ára, fűzve: 2 frt. a. é. (Kik 
egyedül e munka megszerezhetése végett , a társulat ügynöki 
hivatalában , vagy vidéki tiszt, tagjainál mint aláirók jelent-
keznek , évenkint 1 frt. 60 uj krajczárért, e kötethez hasonló 
füzetet kapnak mindaddig, valamig az egész , 160—200 ivre 
számitott munka befejezve nem lesz.) 

Örömmel jelentjük ezen érdekes, és nagy lelki élemény-
nyel kecsegtető munka első füzetének megjelentét; melly afő-
magasságu bibornok-érsek és herczeg-primás, S c i t o v s z k y 
János ur ő eminentiájának, mint a Szent-István-Társulat véd-
nökének ajánlva, ugyané társulat által a főmagass. bibornok-
érsek félszázados papságának emlékünnepélyére , ,mély tisz-

telete, hálája, s fiúi öröme őszinte jeleül' mutattatik be. Az 
előszón , és ,történeti kalauz'-on kivül, melly A) a romai pá-
pák névsorát, B) a császárokét, C) Magyarország vezéreinek 
és apostoli királyainak , végre D) az esztergomi érsekek- és 
Magyarország prímásainak névsorát adja , a januarius és fe-
bruariusi ünnepeket, és ezekre eső életrajzokat foglalja ma-
gában 39 iven : ugy hogy az egész füzet 4 0 i v r e terjed; 
mellynek beköttetésével azonban jó lesz addig várni, mig leg-
alább félévi ünnepsor nem lesz kiegészitve. 

Hiszszük , hogy a ft. szerzőnek az előszóban mondott 
ama szavait ezerek meg ezerek fogják igazaknak találni, mi-
szerint: a ,Szentek élete', ker. katholikusra nézve a legszüksé-
gesebb könyvek egyike ; melly ,,a családi könyvtárban a leg-
első munkák között foglal helyet", s „mellynek segítsége által 
a kisdedek a ker. erényeket megkedvelik, az élemedettek pe-
dig azokban megszilárdulnak." Igen, e könyv a keresztény 
,hősök csarnoká'-nak nevezhető ; „mellyben az unokák okta-
tására, fölbátoritására és buzdítására, Krisztus harczosainak 
képei, fegyverei és diadalkoszorui díszelegnek." Minden kor-
ból találhatunk ott hősöket ; elkezdvén a bethlehemi kisde-
dektől, kiket Heródes gonoszsága anyjaik emlőiről ragadott 
el s vetett a hóhérok közé : igen , a vértanuk eme virágaitól, 
kiket, mintegy az egyháznak hitetlenség telén fakadott zsenge 
bimbait, az üldözés dere leforrázott (sz. Ágost. serm. 10. de 
Sanct.), egész a százhúsz éves korában keresztre feszitett je-
rusalemi főpapig (febr. 18.). Találunk ott minden életnem-, és 
rendből : a koronás főktől le a szegény rabszolgáig, az egy-
házi férfiaktól a csaták gyermekéig, a tekintélyes mesterektől 
a félénk tanítványokig, a puszták magányában lakó remeték-
től a kolostor szűk falai közé menekültekig, a csillagok járá-
sát vizsgáló tudóstól a föld színén foglalkozó kéz- és földmű-
vesig , a föld gyomrát kutató hevérig. Minden időszakból : 
mert az egyház nem magtalan anya ; ő mindig uj és uj hősö-
ket nevelt e csarnok számára ; minden nemzet-, nemzetség-, 
nép- és nyelvből valóban megszámlálhatlan nagy sereget (Titk. 
jel. 7 , 9.) fognak ott találni s csudálni. 

Szinte megjelent : 
, A r a n y - m i s e i k o s z o r ú . Főmagasságu s főtiszte-

lendő S c i t o v s z k y János bibornok, Magyarország herczeg-
primása és esztergomi érsek félszázados papsága 1859. nov. 
6-án bemutatott hálaáldozatának emlékeül. Pesten , 1859.' 
16-r. VI és 55. 1. (Több fametszetü ábrázolattal; mellyek a 
főmagass. bibornok-érsek müvei- s tetteire vonatkozó képek-
ben mutatják : sz. Neit vértanú ereklyeszekrényét Rosnyón ; 
a pécsi apáczák templomát és kolostorát ; az esztergomi fő-
templom fölszentelését; az 1858-ban megtartott tartományi 
zsinatot, stb.) 

A tartalomdus füzetke, röviden értekezvén ,az áldozár-
ság s annak méltósága', s a ,papi emléknapok', vagyis az ál-
dozópappá, s püspökké szenteltetés nagy napjai felől; ugy 
szinte felvilágosítást nyújtva az .arany-mise-', és ,arany-misés 
pap áldásá'-ról, az 5-ik szakaszban visszatekintést ád ,Ma-
gyarország primásainak arany-miséi re ' ; utána pedig közli a fő-
pásztori levelet a mostaninak megtartását illetőleg, s ,egyéb 
készületek'-et rá A 8-ik § ,emléklombok'-at tartalmaz a fő-
magasságu aratiy-misés életéből. Végül az Esztergom főme-
gyei arany misés papok , «szám szerint 22-en, soroltatnak elő. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi 14 ár oly. 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. VIII. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarországból. 

Megyei zsinatokról. 
YHI. 

3) Mik a m e g y e i z s i n a t o k t á r g y a i ? (Folyt.) 
B) Az erkölcsiség megőrzése- és emelésére 

czélozó észrevételek. 

Montalembert a tanügyre vonatkozó, 1850-ik 
évi beszédében , többi közt ezeket mondja : „Hatvan 
év óta bizonyos szellem uralkodik a világon, mely-
lyet szigor nélkül a tagadás szellemének nevezek. 
Minő gátot akarnak, uraim ! ezen tagadási, vagy 
forradalmi szellem ellen vetni? Bizonyos, hogy az 
anyagi gát, a fegyveres erő, a katonai hatalom nagy 
szolgálatokat tett De bizonyos vagyok abban, 
hogy amaz értelmes és vitéz férfiak, kik a kardot 
birják, jobban ismerik , mint akárki, a rendelkezé-
sökre álló erő elégtelenségét, hogy az egyetemes 
anarchia rohama ellen küzdhessen. Ki egyéb küzd-
jön, mint a vallásos elem, mint az egyház?" Igy 
Montalembert. E szavak valóságát mindazon esemé-
nyek igazolják, mellyeknek néhány év óta, de kü-
lönösen napjainkban, tanúi vagyunk. Az álladalmak 
alapja ingadozófélben van. A szilárdnak látszó föld 
reszket lépteink alatt. Az emberi bölcseségkimeritte-
tett; s legyőzöttnek hirdeti magát az átalános fölforga-
tás közepett. Minden oldalról egy közelgő vésznek ré-
mítő symptomái mutatkoznak. S ha minden jelek 
nem csalnak, egyes országok olly állapothoz álla-
nak közel, mellyben volt a föld a teremtés első nap-
jaiban: meztelenül, megfosztva minden éktől, vizzel 
takarva, ,inanis et vacua1-... Nagy Isten! El nem há-
rítható tehát a zivatar, melly morgással közeledik; 
s a nyomor azon árja, melly minket elbontással fe-
nyeget? Oh igen! De Montalembert szavai szerint, 
csak az egyház által. Azért lehetetlen, lelkünk ama 
szilárd meggyőződését i s m é t e l v e ki nem jelentenünk, 
hogy: ,a p o l g á r i h a t a l o m a h i t , az e g y -
h á z i s t á p o 1 á s a n é l k ü l v e s z v e van . ' 

Az egyház ugyan nem e földről való (vagyis 
sem elvét, sem főtárgyát nem e főid dolgai teszik): 
mégis, mig az utolsó ítélet órája nem ütött, betölte-
tik ő e világon, és szorosan összecsatolva lesz a társa-
dalom sorsát elhatározó világeseményekkel, mellyek 
rá nézve szinte nem lehetnek közönyösek. Krisztus 
Jézus jegyese nem vetkőzik ki isteni tulajdonaiból, 
midőn az illő korlátok közt azon föltételekre fordítja 
figyelmét, mellyek a társadalmi rend állandóságát 
biztosithatják; mellynek rendeltetéséhez saját ren-
deltetése is kötve van. A lelket méltán lehetne vét-
kes gondatlansággaWádolni, ha nem találná méltó-
nak , leszállni azon te^T'á'polására, mellyben marad-
nia kell a halandósági viszony megszakadtáig. Nem 
is volt ő bizonyos időkben a társaságnak sem szer-
vezetétől , sem oltalmától idegen. Ezt bizonyítja a 
zsinatok története, melly a jelenkori társadalmak 
története is '). 

Ennek élénk érzetében tehát korunkban is a fő-
pásztorok, az ajtatos szorgalmat sikerrel koronázható 
gondviselésbeni bizalmuk mellett, sz. Bernard eme 
szavaiból : ,Deum non exigere curationem, sed cu-
ram', erőt és kitartást meritve, a társadalom meg-
mentésére irányozott működésük eredményének biz-
tosítását, a tartományi zsinatokban újra megkezd-
ték ; folytatandók azt az egyes megyék érdekei- és 
szükségeivel foglalkozó megyei zsinatokon : mellyek-
nek a kor igényeihez képest, fontosabb tárgyai elő-
sorolásával gyenge tollúnk foglalkozik. 

Előbbi czikkünkben a vallásoktatásróli gondos-
kodást 2) hoztuk föl : jelen soraink tárgyául az er-
kölcsiség mi módoni emelését választottuk. 

L. P i e , poitiersi püspök körlevelét. ,Religio' 1850. 
11. félév. E tétel fölmutatására századok történelmét kellene 
megirni. Annyit azonban egész átalánosságban megjegyez-
hetni , hogy az utókor be fogja látni , mivé lett a világ ama 
századok a la t t , mellyekben az egyház pásztorainak nem en-
gedtetett meg az egyesülés , hogy a vallás segitségével a ve-
szendő társadalom érdekeit oltalmazzák , s egyszersmind az 
örök élet érdekeiben működjenek. 

Minden félreértés kikerülése miatt, szükségesnek lát-
juk megjegyezni, mikép az előbbi czikkünkben előforduló eme 
kifejezésünkkel : ,az evangeliumi szakaszok változatossága', 
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Mindaz, mi az erkölcsiségre közvetve, vagy 
közvetlen befolyással bir , azt előhaladásában segíti, 
vagy gátolja, emeli, vagy veszélyezteti, a zsinatok 
figyelmét és gondoskodását főleg követeli. Erre nézve 
mindenek előtt a társadalom bajait és szükségeit, ve-
szélyeit, és azok forrásait kutatni, s fönséges hiva-
tásuknál fogva, a kerületökben lakó népek helyze-
téhez képest a legszükségesebbés alkalmasabb rend-
szabályokat alkotni, ugy azok alkalmazásában a kö-
rülmények szerint még a világi hatóság közremun-
kálását is fölhívni, a zsinatok magasztos kötelmei 
közé tartozik. Mivel azonban a zsinatoknak, kerüle-
teik legsürgetőbb szükségei s legégetőbb sebei nyo-
mozása- és orvoslásánál, a hivők minden viszonyait, 
koruknak minden szakait tevékenységűk körébe kell 
zárniok: az e részbeni teendők könnyebb elősorolása, 
és áttekintése végett, szükségesnek véltük, bizonyos 
rendet és sorozatot kijelölni. E tekintetben pedig 
jobbat nem találtunk, mint az emberélet korszakait. 
Az ifjú nemzedékkel kezdjük tehát igénytelen ész-
revételeinket : a nélkül is ebben kell a társadalomra 
jobb jövendőt remélnünk. E kornak pedig különösen 
három osztálya hívja föl a zsinatok éber figyelmét. 

Az első osztályba tartoznak a szegények gyer-
mekei, az árvák, és az erkölcsileg elhanyagolt mag-
zatok. A szegénység minden időben számtalan küz-
delmek* és kísérteteknek volt kitéve ; különösen pe-
dig jelen korunkban annyi csábitások ellenében 
kell küzdenie, hogy neki a kereszténység által nye-
rendő lelki erősítésre mulhatlan szüksége van. Mivel 
is bir a szegénység e földön egyébbel, mint az 
ügyefogyottak evangéliumának támasza- és viga-
szával? Az egyház van tehát főleg hivatva, hogy 
első küldje meg neki vigaszát, és lelki-erősséget nyúj-
tó szolgáját. Azonban nem is szükség, az egyháznak 
emlékezetébe hozni, miszerint mindenekelőtt ő van 
kiküldve a szegényekhez ; és pedig nem csak azért, 
hogy őket tanítsa és nevelje, hanem egyszersmind 
vigasztalja, s mindennemű szükségeikben segítse. 
Ő hiven teljesité küldetésének föladatát: erről a tör-
ténelem kimerítő bizonyítékot nyújt. Mert ha a tör-
ténet lapjaiba csak futólagos pillantatot vetünk is, 
meggyőződhetünk róla, mikép az egyház, melly épen 
nem várt korunkra, hogy e magasztos hivatásáttel-

csak a megyei zsinatokon történendő értelmes rendreutasitását 
kivántuk azon eszélytelen követelőknek, kik a mostani peri-
kopák állítólagos egyformaságát unva , más perikopák össze-
állítását sürgetik. E részben a zsinatokat praeoccupálni nem 
akarván , minden indokolás nélkül csak egyszerűen a tárgyra 
utaltunk. 

jesitse, soha sem hanyagolá el emez ügyefogyott 
gyermekeit. Tudja ő, hogy Isten, ki megengedte 
a nyomort, egyszersmind kívánja, hogy azt enyhít-
sük is. Azért, ha végig nézünk az intézeteken, mely-
lyek századok óta léteznek : meggyőződünk róla, 
milly kitartó volt az annyira rágalmazott kor; milly 
eszesen találékony a jótékonyságban ; és milly keve-
set hagyott hátra a most élő rágalmazóknak. Igen 
keveset hagyott hátra föltalálásul, teremtésül; mert 
midőn századok óta foglalja el valamelly tárgy a fi-
gyelmet, kevés teremteni való marad fön az utódok-
nak. Lehetséges-e tehát, hogy napjainkban, midőn 
a szegénység és a nyomor magasabb fokon áll, mint 
valaha ; midőn a világ és a jövő annak van jutalmul 
igérve, ki a pauperismus problémáját megoldja: le-
hetséges-e, hogy e szerető anya kebelében a szeretet 
érzete kialudjék ? Vagy nem fog-e uj és kettőztetett 
erővel a részvét szikrája,átalán elterjedő szeretet láng-
jává föléledni?... Lehetlen e fölött kétkedni. Csak 
akarjuk e szerető anyának esdekelve felénk nyújtott 
karját elfogadni! A zsinatok föladata tehát, az igaz-
sággal okosan megegyeztetett szeretet folytán meg-
oldani az uj sphinx által föladott borzasztó talányt; 
melly az emberiség előtt leguggolva, kész fölfalni 
az egész társulatot, melly annak megoldását hiában 
kisértené meg. — Ezt pedig ugy tehetik a legczélsze-
rübben, ha a ker. szeretetnek az egyház kebelében 
letett nyilvánulásai közt, azt élesztik föl körükben, 
melly saját szükségeik- és körülményeiknek legin-
kább megfelel. Igy például a pauli sz. Yinczéről 
nevezett intézetek, a fegyenczházakból kibocsátott 
egyének jövőjére atyailag felügyelő, vagy a franczia 
,kis nénék' leereszkedő szeretetét meghonosító jóté-
kony egyletek stb., főleg az előbbiek fölállítása által 
kitünőleg érhetnék el czéljokat. Homályban kelet-
kezvén ezek, alig egy évtized alatt rejtett helyükből, a 
,Quartier latin'-ból Parisban kilépve, az egész világon 
elszéledtek, és nem csak a jámbor s érzékeny részvevők 
tettleges elősegélését, hanem a vallástalanok és po-
gányok hálás elismerését és magasztalását is meg-
nyerték. A Sz.-Vincze-féle intézetek csakugyan az 
elhagyatott gyermekeket az utczákon fölszedve, ma-
gukhoz veszik, és nevelésöket a legdúsabb ered-
ménynyel eszközlik. De átalában nincs ollyjótékony 
cselekedet, melly az ő hatáskörükből ki volna re-
kesztve. Minden kétségen kívüli dolog, hogy csupán 
ollyatén szegényintézet felel meg magasztos czéljá-
nak, hol a segélyező nem csak egyedül az érez hi-
deg adományozásával adózik a jótékonyságnak, ha-
nem ker. testvéri szeretettel a szegényt személyesen 



megközelítvén, testi szlikölködését, valamint szelle-
mi, erkölcsi s vallási hiányait, és ezzel nyomorának 
kutforrását tökéletesen kitanulván, szívélyes rész-
véttel, találékony buzgalommal és türelmes kitar-
tással, oldalánál mint ápoló , segítő , vigasztaló, út-
baigazító, tanácsoló és serkentő őrangyala áll. Az 
illyetén szegényintézetet tartjuk csak képesnek a 
könvörület czéljának megfelelhetni, a szegények ke-
délyét Isten- és emberrel kibékíteni, testi s lelki 
szükségeiket megszüntetni, vagy legalább enyhí-
teni , s igy a társadalom emez örökké sajgó s nyílt 
sebére a jótékonyság üdvös gyógyszerét alkalmazni. 
A társadalom szilárdítására közreműködő zsinatok 
figyelmét semmikép sem fogják tehát kikerülni ezen, 
a szellemi, erkölcsi, s anyagi szegénységgel foglal-
kozó, javító, nevelő, ápoló intézetek: különösen nap-
jainkban ; midőn egy kárhozatos párt , melly titok-
ban növekedett, s mellynek gőgös kilátásai az ár-
nyékban értek meg, ezen összeesküvés, a nép emez 
osztályára támaszkodva, a társadalom fölötti győ-
zelmét bizonyosnak hiszi. 

A hol pedig illyféle intézetek létesitése a hely-
beli körülmények miatt lehetetlen, ott tegye meg a 
lelkipásztornak a zsinat által fölélesztett buzgalma a 
l e h e t ő t : alakítson tudnillik hívei közt a nyomor 
enyhítésével foglalkozó (ha mást nem, krajczáros) 
egyleteket; buzdítsa a szeretet találékonyságával a 
birtokosokat a szinte érdekűkben álló i n g y e n - k ö l -
c s ö n alakítására ; mellynek czélja : a szegényebb 
osztályúakat, becsületökre fektetett előlegezés által, 
azon fertelmes uzsorások körmeiből kiragadni, kik 
embertársaik tapasztalatlanságát, nyomorát, fárad-
ságát és nyavalyáit, gyalázatos pénzkeresés forrá-
sává téve, amazok földi, s gyakran örök boldogsá-
gát is aláássák. A ker. szeretet eme nemes szülemé-
nyét méltó magasztalássalemlíti s ajánlja azl856-ik 
évi bordeaux-i tartományi zsinat. „Specialem lau-
dem", mondja, „debemus viris illis beneficis, qui in 
praediis suisinstitutum illud,quod vocant m u t u u m 
ad h o n o r e m , creaverunt: unde miselli ruricolae 
opportunum subsidium, absque lucro usurario, in 
sola sua fide, recipiunt ; et valde optaremus , ut ad 
totam nostram provinciám nobile illud institutum, 
populo christiano vere dignum, extenderetur" 1). A 
lelkipásztor igy cselekedve, joggal magára alkal-
mazhatja a toulousi tartományi zsinat eme szavait : 
„Sicque vigilans, in omnibus laborans, ministerium 

Acta et Décréta Concil. Burdigalensis. Tit. 3. c. 4. 
p. 45. Petrocorae, 1858. 

suurn iinplens, Pastor viva erit imago PastorumPrin-
cipis, qui pertransiit benefaciendo" '). 

A második osztályba, mellyre a zsinat különös 
figyelmét irányozza, a nőnem ifjúsága tartozik. Az 
anya, a háziasszony, a hitnek legközelebbi védője 
s gyámola a családi körben. A szende nőről a vallá-
sos jámborság és keresztényi komolyság mi gyakran 
a férjre is hatva átterjed ! Az anya ajkáról hallja a 
gyermek,bölcsőjétől kezdve, a hit legelső hangját, a 
legelső oktatást. 0 az első, ki gyermekét a szeretet-, 
a ker. szeretetnek elégedettséget gyümölcsöző gya-
korlatára tanítja, ösztönözi; őt utánozva, s tőle tanul 
az egész háznép jámborságot és erényességet. S a 
hajadon szűz nem védi-e meg a községben a szűzies 
tisztaságnak nagy eszméjét? Nem ö-e a tiszta szemé-
rem őre, a szende magaviselet példánya? Egy nép 
olly mértékben leend erkölcsös és vallásos, a minő-
ben nála a családanyát, a nőnemet lenni találjuk. 
Azért lényegesen a leánykák és szüzek fogékonyabb 
szivébe kell elvetni a valódi s tiszta hitelismerést, a 
mély, eleven isteni félelmet, és a ker. szeretet gyü-
mölcsöző magvát. Itt újra a Sz.-Vinczeféle intézetek 
jutnak eszünkbe. 

A harmadik osztályba végre olly családok gyer-
mekei sorozvák, mellyek a polgári társadalomban 
kitűnőbb helyet foglalnak : nevezetesen, a közép és 
felsőbb tanodák ifjúsága. Hogya középosztályuaks a 
magasabb rangúak közt a ker. hit és katholika egyház 
iránti szeretet csak gyéren mutatkozik, s keblükben, 
ugy szólván , teljes elhamvadásnak indul : — ennek 
e g y i k főokát abban keressük, hogy az illetők, if-
júságukban a kereszténység és az egyház lényeges 
fölfogása- és megértésébe kellőleg nem avattatván 
be, Krisztus Urunk, a kereszténység, és az egyház 
iránt nyilatkozó érdek és szeretet, érzeményöket nem 
hevité; s épen ezért minden vakmerő, hitgyalázó esze-
lős száj hősies bölcseségének könnyen áldozatul esnek. 

Azon hálás elismerést érdemlő tényállás mellett 
is, hogy a középtanodákban a vallástan első helyen 
áll; s hogy ezen tanodák részére különös, a tanítvá-
nyok hitvallását czélszerüen rendező szabályok, ugy 
a tanítói személyzet számára kellő utasítások létez-
nek : mégis mi gyakran halljuk a fölszólalásokat : 
,Vajha a középtanodáknál, mellyekben a nép szine a 
legelső, s irányadó képezését nyeri , alapos és buz-
galomteljes, keresztény szellemtől áthatott müvelés 
uralkodnék. Nincs ezen ifjakban, mondják, az isteni-

' ) Concil. provinc. Tolosanum. Tit. 4. c. 1. p. 87. (Tolo-
sae, 1851.) 
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szolgálatban buzgalom, nincs a szentségek iránt 
szeretet; de még a hitágazatok s erkölcsi törvények 
szükséges ismerete sincs.... igen, még ez sincs bennök : 
elannyira, hogy sokan nem tudnák megmondani, mit 
kell egy keresztény embernek tudni és hinni. Csakis 
keveset találhatnánk, kik az elleneinkkeli szóváltás 
esetében, az ő elnyűtt ellenvetéseikre felelni tudná-
nak.' Ezen és hasonló, mindinkább sűrűbben nyil-
vánuló megjegyzések, nekünk ugyan nem minden 
nagyitás nélkülieknek tetszenek: el nem hallgathat-
juk mégis egyes észrevételeinket, mellyek a mostani 
tanrendszer birálgatásánál akaratlanul is lelkünkben 
föltolulnak. Mi itt, hiedelmünk szerint, nagy téve-
désre bukkanunk; melly azon meggyőződésben lát-
szik állani, hogy a vallásosság érdekében a közép-
tanodákhoz intézett követelések, a tanrendszerben a 
vallás számára kijelölt tanórák rendes betöltésével 
kielégithetők, s a mi több, ki iselégitvék; holott a ke-
resztényhitben t a n í t a n i , s keresztényileg n e v e l -
n i, két, egészen különböző dolog. Igaz ugyan, hogy 
erélyes keresztény oktatás nélkül, nem létezhetik va-
lódi keresztény nevelés: hanem a kereszténységbeni 
oktatás fölvételét még korán sem lehet keresztény ne-
veltetésnek tekinteni. A tanítvány tanul, vagyis a 
keresztény igazság- és annak kutforrásával megismer-
kedtethetik ugyan , sőt annak igényeit is teljesítheti, 
a nélkül, hogy ezen igazságjelentékenységét és ere-
jét valaha bensőleg érezte, vagy abban valaha ott-
honosságot és megnyugvó örömet talált volna; a 
nélkül, hogy az őt valaha áthatva, belső és külső 
életfolyamának szabályozására határozott befolyást 
gyakorolt volna. Ámde kérdjük, képes-e a hittanár 
ama k é t rövid óra alatt (ennyi van a vallásnak min-
den osztályban hetenkint szánva), mellyben mint 
s i e t ő v e n d é g a tanodában megjelen, keresztényi-
leg n e v e l n i , a kereszténység ihletét fölébreszteni, 
s azt a zsenge szivekben foganatosítani? Lehetetlen ! 
Tovább, a középtanodákban, a mennyire tudjuk, a 
szakrendszer még mindig illetéktelenül túlnyomó. 
Igaz ugyan, ha egyedül a tanitás szempontjából 
veszszük a dolgot, hasznosnak látszhatik, ha a ta-
nitó, ki valamelly szakmában kitűnő mester, azt 
valamennyi osztályban előadja : de másként áll a 
dolog, mihelyest alapos n e v e l é s r e számolunk. A 
szakrendszernél a tanitó alig lépett be osztályába, 
már ismét távozik : közülök mindeniknek van saját 
föladata; s ez irja körül átalán tevékenységét is. Le-
folyt a tanóra : s im egy másik lép a távozó helyébe. A 
tanítványok nembirnak saját tanítóval; a tanitó nem 
tekinti őket saját tanitványinak. Mindenki szakmá-

jának betöltésével tisztjét bevégzettnek hiszi. Már 
pedig olly nevelés sikeresitésére, mellynek czélja az 
embert magasabb szellemi, vagyis erkölcsvallási 
fejlődés- és képezésben részesitni, szükséges a tanítói 
kar öszhatásu működése. Mi a szakrendszerben bajo-
san érhető el *). Léteznek ugyan szabályszerű taní-
tói értekezletek; s ezek rendezése hálával elismerendő: 
de kételkedni merünk, valljon ezek mellett is áthat-
ja-e a tanárokat átalában magasztos rendeltetésűk 
öntudata. Véleményünk szerint, üdvösebbnek látszik 
a valódi nevelés éveiben, az osztályrendszer köve-
tése. A tanitó egy, saját osztályt bírjon, hogy ta-
nitványit sajátjának mondhassa, és ennek következ-
tében ők a tanitó iránt, és ez irányukban befolyásos 
részvéttel viseltethessék. Ez által iparkodni fog, 
őket mint tulajdon gyermekeit, nem csak tanitani, 
hanem átalános kiképezésökre mindenkép törekedni 
is : a tanítványok ellenben őt nem csak pusztán mint 
tanitót tekintendik, hanem neki, mint szerető atyá-
nak, mindenben föltétlenül engedelmeskedni fognak. 
És ez érdemben, minő nehézség is gördülhetne elő a 
középtanodák ö t ö d i k osztályáig, az osztályrend-
szert követni? miután minden osztálybeli tanitó,áta-
lános képezettségénél fogva , a fóldleirási isme-, tör-
ténelem-, mennyiségtan-és természettanból, osztályá-
nak igényéhez képest elegendő ismerettel fog birni. 

Előadásunk fonala az egyetemek állapotához ve-
zet. Az akadémikus szabad. A főtanodák hallgatója 
fesztelen szabadságot nyer. Már pedig, ha a szoro-
sabb korlátoltság alól fölszabadul, akkor, mondják, 
mindenek előtt abban kell szabaddá lennie, a miben leg-
kevesebb korlátoltság és kényszer uralkodhatik, tud-
nillik a vallásban. Nekünk ez ellen nincs kifogásunk. 
Ha az illető a főtanodába juthatásig a kereszténység 
alapelveiben, és annak teljes tisztelésében kellőleg 
növekedett : azon esetben ő igényeinek hódolni is fog, 
a nélkül, "hogy külsőleg annak teljesítésére figyel-
meztetnék ; vagy annak befogadására vezettetnék. 
Azonban a főtanodák öt évi folyama igen hosszú e 
korlátlan szabadság élvezetére : azon öntudat ingere 
ellenben, mikép az elért tökéletes szabadság kötelé-
kei véglegesen fóloldvák, igen is nagy, és csábitó; a 
divatozó antichristianismushozi csáb pedig számtalan 
és hatalmas! Ehhez járul még ama sajnos tapaszta-

*) Az e rendszerre], főleg keresztényi n e v e l é s szem-
pontjából , járni szokott bajokat régen kijelöltük mi is, még a 
,Religio és Nevelés' 1846-ik évi folyamában (1. 11-ik félév. 
33—5. sz.) ; s örvendünk , az a felőli meggyőződés terjedését 
tapasztalhatni ; mi a hiányon segítés idejének elérkeztét is si-
ettetni fogja. S z e r k. 
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lás, hogy a ker. képezés, mellyel az ifjú fólruházva 
a főtanodába lép, a fonebb előhozott hiányok követ-
keztében gyakran csak fölületes, és nem a valódi 
kereszténység értelme- és szeretetében alapszik. Eb-
beli állitásunk mellett tehát, gondoljuk, megenged-
hető azon üdves kivánat, miszerint a főtanodabeli 
tanítványok köteleztessenek, e számos évig tartó pá-
lyájok ideje alatt, a vallási oktatásban legalább is 
e g y s z e r résztvenni. Régibb időkben a főtanodák-
nál egy kötelezett hittani előadás, és főtanodai iste-
ni-szolgálat volt épületes szokásban. Valljon abban 
rejlik-e a haladás szelleme, hogy ama jámbor, és 
nagyon is szükséges szokás eltörültetett, és isméti 
behozatala, meg nem engedhetőnek tekintetik?! 

Tanuló ifjúságunk láttára mindannyiszor eszünk-
be jut P h a l e r e a ostromának elbeszélése Titus 
Liviusnál. Midőn e város a romaiaktól ostromolta-
tot t , és már-már esőfélben volt, kivezették a város 
ifjúságát az ellenséges táborba, s átadták az ostromlók-
nak. Ne adja az ég, hogy a mi ifjuságunk szinte a 
társadalom ostromlóinak szolgáltassék ki ! 

Ezzel csak sebtében kívántuk föltárni a jövő 
nemzedék nevelése körüli e g y e s kortévedéseket; 
mellyek czélszerü eltávolítása nélkül, minden javitá-
si kísérlet hasztalan, vagy csak igen csekély, ideig-
lenes sikert igérő lehet. A palástoló gyógyszerek 
hatástalanok leendnek ott, hol hősies orvosszer kí-
vántatik, melly a dolgok gyökeréig hasson. A gyö-
kerében megromlott fának hasztalan várnók nemes 
gyümölcsét. De a zsinatoknak ezer módjokvan, a 
bajok ezen okainak mellőztetését eszközölni. — Eny-
nyit ifjú nemzedékünkről, az erkölcsiség emelésének 
tekintetéből. 

Foglalkozzunk most egy kevéssé a nevelés és 
iskola küszöbét már átlépett hivőkkel. Ezeket ille-
tőleg a zsinatok kötelessége, szemügyre venni azon 
számtalanok osztályát, kik az egyházhoz még csak 
külsőleg tartoznak. Mondjuk s z á m t a l a n o k : mert 
nagyobb része azoknak, kik magukat a miveltebbek 
sorába számítják (és ezek közé sorozza magát a sza-
tócs és korcsmáros stb. is), magukat egyszersmind a 
kereszténység fölött már tul emelkedett szellemekül 
tartják, és annak alaphitágazatait gunymosolylyal 
fogadva, megvetik, mint ollyanokat, mellyeket 
minden fölvilágosodott ész ügyvesztett tárgyul tekint. 
A jobbérzelmüek ezen osztályból engednek ugyan a 
kereszténységnek némi jogérvényességet maga ide-
jében ; sőt nem tagadják, miként a kereszténység 
olly eszméket is tartalmaz, mellyek magukat minden 
időben főntartandják : de egyszersmind hozzáteszik, 

miszerint ezen eszmék , mint jónak bebizonyult bir-
tok, az ujabbkor szellemével egybefognak olvadni; 
ellenben a kereszténység többi része, mondják, nem 
egyéb, mint vagy puszta formaszerüség és lepel, 
vagy emberi koholmány és tévedés, mellynek előbb-
utóbb meg kell dőlnie. Természetes, hogy az illyké-
pen okoskodókaz egyházatolly intézvénynek tekin-
t ik, melly önmagát már régen túlélte; ugy annak 
teljes átalakítását szükséges, és mulhatlan dolognak 
lenni állítják. Ezen osztálynak gonoszabb része 
azonban (tudnillik a szellemileg korlátoltabbak, szív-
re pedig törpébbek), hitetlenségénél fogva, legköny-
nyebben jut be a fólvilágosodottak osztályába; va-
lamint igy könnyeden szabadul ama fesztől is, melly 
a testi kívánságokat némileg zabolázza. Nagy hala-
dásnak örvendünk, mondják ők: szemeinkről lehul-
lott a butaság vakitó takarója ; a fölvilágosodott vi-
lággal mi is haladunk, és a papságnak pokollal fe-
nyegető uralgásán tul vagyunk. Ezekre, mert a hi-
tetlenségben az anyagiság gyakorlati érdekét fölta-
lálják , az egyház intézményei, és szolgáinak lát-
ványa kellemetlen hatást gyakorol ; s azért óhajtják, 
és reménylik is az ezektőli gyors szabadulást. 

íme ez a tényállás. Mi itt a teendő ? 
Ha azt kérdjük, millyenek a módok az uralko-

dó hitetlenség legyőzésére: azt találjuk, hogy a ta-
nítás , fólvilágositás, capacitatio, a hathatós módok 
egyike ugyan ; de eredményét illetőleg első helyre 
még sem sorozható. Egy átalános megtérítés szük-
sége , már évek óta, napról-napra nagyobb viszhang-
ra talál: de egyszersmind az emberi erőtlenség is, az 
e czélrai közreműködésben kirivólag feltűnő. Mind a 
két érzetnek szüleménye tehát a bűnösök és hitetle-
nek megtéréseért emelkedő imádság; és a ki az ujabb 
kor katholikus szellemének özönlését figyelemmel 
kisérve ismeri, az igen jól tudja, miként a jámborok 
közreműködő buzgalma s imádsága azon egy czél el-
érésére mindinkább jobban összepontosul. E czélra 
már mindenhol számtalan imaegyletek alakultak. Az 
illyetén külsőleg legkiterjedettebb, bensőleg pedig 
legkegyelemárasztóbb imaegyletek egyike, kétség-
telenül a szűz Mária szeplőtelen szivéről nevezett fő-
társulat. A bűnösök és hitetlenek megtéritéseért való 
buzgólkodás tehát az első, és legfontosabb mód. Ho-
va emberileg hatni lehetetlen, oda szabadon behat a 
malaszt ; és mire semmiféle emberi rábeszélés, sem-
mi szó nem elegendő, azt a Szentlélek véghezviszi, 
tudnillik a sziv f ö l v i l á g o s i t á s á t ; és gyakran 
tiz tudósnál többet e s z k ö z ö l h e t egy ajtatos imádkozó. 

Igy a malaszt által emelt, s az ima által gyámo-
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litott szivre, az oktatás szava hatni fog. Erre nézve 
azonban a közönséges egyházi beszéd eleve nem ele-
gendő. Valamelly rendkívüli szükséges itt : azokban 
hatást és vonzalmat gerjeszteni, kiknél a rendes szó-
noklat által e czél elérhetlen. E tekintetben tehát az 
összes nép számára a m i s s i o létesült. A miveltebb 
osztály oktatására azonban, nevezetesen Frankhon-
ban, az ugy nevezett ,Conferences'-ok, legnagyobb 
mértékben üdvesekül bizonyultak. Frankhon min-
den nevezetes városában tudnillik évenkint, s főleg 
Advent és nagyböjt idejében , a főtemplomi szónok-
széken meg szokott jelenni egy bizonyos, erre meg-
hívott kitűnő hitszónok; ki sorozatos előadásaiban 
valamelly nagyszerű hitbeli igazságot fejteget. Ugy 
hiszszük, nálunk sem hiányzanak egyházi férfiak, 
kik ennek létesítésére hatályos képességgel ne bírná-
nak. Csak meg kell kisérteni : s az eredmény adand 
igazoló bizonyítékot. A mivelt osztályok, mellyek 
jelenleg a plébánosok hitszónoklatait megvetik, cso-
portosan fognak az idegen szónok meghallgatására 
összejönni; kinek azután lényeges tisztében álland, 
jól kiszámított szónoklatának sorozatában a hitetlen-
ség, és a világhozi ragaszkodás ellen valódi harczot 
indítani, s igy sokakat tettlegesen megnyerni, so-
kakban a későbbi megtérésrei hajlandóságot fölélesz-
teni, mindnyájokban pedig a vallás iránti tiszteletet 
fölgerjeszteni. 

Az oktatásnak további módja, nem csak a vallás-
beli, hanem a történelem, bölcsészet, jelentékeny tár-
gyai, s nevezetesen a társadalmi korkérdések fölötti ér-
tekezletek-, és fölolvasásokban áll ; mellyek mindenütt, 
fontos helyeken pedig idegen, nevezetes egyének ál-
tal lennének előadandók. Ezt tevé O'Connell Irland-
ban, ezt Hirscher Némethonban, és mások. Nálunk 
egy-két év óta, télen estvéli előadások tartatnak kü-
lönféle szakból ; és mint halljuk, számos és váloga-
tott hallgatók előtt : miért nem történhetnék ez ka-
tholikus szellem- és irányban is ? 

Azt taglalgatni, minő magasztos hatása van a 
sajtónak az átalános erkölcsi nevelésben, valóban fö-
lös volna: sőt az e fölötti további értekezletet is e 
szük hasábok tiltják. E téren, röviden szólva, szük-
séges, hogy a katholikus irók képességüket egész 
lélekkel az egyház és kath. nép lelki emelésére szen-
teljék ; s a tanári előkelőség-és meddőségből kibonta-
kozva , inkább az élet gyakorlati igényeire fordítsák 
figyelmöket; tovább, hogy a z e g y e s s é g és köz-
r e m ű k ö d é s paizsa alatt , a kor igényeinek eleget 
tenni iparkodjanak. E czél elérésére okvetlenül szük-
séges volna kath. irói egylet, és összejövetek életbe-

léptetése. Hisz az eddig tett hódításokat a béke s 
rend ellenségei azon egyesülésnek köszönik, melly 
tehetségüket és erejeket kitűzött czéljok kivitelére 
öszpontositva, mind a felforgató eszközök előterem-
tésében, mind azoknak alkalmazási módjában kifogy-
hatlan. A dolog illy állásánál fogva, a társadalom 
bajainak orvoslására magukat szentelt férfiak, nem 
maradhatnak összetett kezekkel egymástól elszige-
telve; különben minden megfeszített erőködésök mel-
lett sem aratnák azon sikert, mellyet lelkes buzgal-
muk megérdemel, s a veszély nagysága igényel. Int 
az idő, hogy a józan és istenes irányú, tudományos 
elmék, a tudomány terén is egy nagy családdá olvad-
janak össze; melly a fölforgató párt ellenében e té-
ren is legyőzhetlen phalanxot képezzen, s az isten-
telenséget a múzsák szentélyéből, hova magát a föl-
világosodás szine alatt befúrni tudta, s a hol majd-
nem kizáró hatalomra emelkedett, kiszorítsa. Erre 
nézve kívánatos, hogy a lelkészek és világiak, a he-
lyett, hogy a k a t h o l i k u s s a j t ó m ű k ö d é s é t 
gúnyolva s kicsinyelve bírálgatják, a z t összes buz-
góság- és á l d o z a t k é s z s é g g e l , minden magán-
nézet és magánérzékenység háttérbe szorításával, 
őszintén támogassák. 

A zsinatokon történendő fölemlitést kiválólag 
érdemli, a házassági élet nyugalma- s békeségének 
hanyatlása, az istenkáromlás iszonyú biine, a ba-
romi fajtalanság rut vétkének eláradása, stb. Minő mó-
don lehet ez erkölcsi sülyedésnek torlaszt emelni ? 

Az eskünek szentsége, és szent megtartása, ta-
gadhatlanul igen foganatos mód az erkölcsiség meg-
őrzésére. A zsinatok ez ügy előmozdításának módjára 
kétségtelenül a legnagyobb figyelmet forditandják. 

A szellem tökéletesbülésének leghathatósb esz-
köze, az erkölcsiségnek legbiztosabb őre és szünte-
len ösztönzője a m u n k á s s á g . A lelkész, ki egy-
házi községe tagjaiban a munkásság iránti szeretetet 
beoltani, s bennök azt tökéletesíteni képes, ez által 
örök hálára méltó jótevőjük lesz. Tunyaság, a he-
nyéléshezi hajlam, a napszámüzletbeni meggondo-
latlan butaság, minden rossznak buja fészket nyújtó 
talaj. Jobb szellemű népirodalmi munkák gyűjtése, 
beszerzése, a plébános vezetése és szigorú fölügye-
lete alatt, a nép szellemi s erkölcsi képezésére nagy 
hatással lehet: valamint azt is eszküzülheti, hogy a 
nép ünnepnapokon, hasznos és épületes könyvekből 
történendő felolvasások által,czélszerü időtöltést nyer-
vén , a munkában kifáradt erők felüdülésének szine 
alatt gyakorivá lett korcsmázásrai hajlamot korlá-
tozza, és mérsékelje. 
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Végre az erkölcsiségre minden egyes lelkész a 
czélszerüen létesített e r k ö l c s i b i r ó s á g vezény-
lete által is üdves befolyást gyakorolhat. E bíróság 
minden községben a plébános elnöklete alat t , vá-
lasztás utján lenne alakítandó ; még pedig olly föl-
adattal , hogy itt a legczélszeriibb módok fölötti ta-
nácskozás, és azok foganatosítása által, az erkölcsiség 
iránt átalánosan uralkodó, élénk közszellem ébresz-
tessék és ápoltassék; u g y , a mi ennek elősegítését 
eszközölheti, gyakorlatba tétessék; a mi pedig gya-
rapodását akadályozhatja, az minden kényszereszkö-
zök használata nélkül eltávolittassék. Itt főleg a nép-
nél divatos olvasmányok, a fölkapó fényűzés, a csap-
székek látogatása, azon befolyás, mellyet a katonai 
szolgálatból hazatérő fiatalok és idegen cselédek a 
közszellemre gyakorolnak; nem különben a nyilvá-
nos mulatságoknál, főleg a tánczvigalmaknál, a fel-
serdült ifjúságnak a szülők, vagy más biztos szemé-
lyek általi fölügyelete,igénylik a legfőbb figyelmet. 
Az erkölcsi biróság az által is különös jótékonyságot 
eszközölhetne, ha a Megváltónak azon magasztos 
utasítását, mi módon gyakorolják tudnillik tanítvá-
nyai a testvéri, fokozatos utbaigazitás és javítás 
kötelességét (Mát. 18, 15.), az életbe átvinné; hol 
az érzéketlen csacskaság és kárhoztatási vágy annyi 
botrányt és szerencsétlenséget szokott szülni. Elég 
legyen ennyi lendítésül, az erkölcsiségre vonatko-
zólag. J . S.—M. 

EGYIIÁZÍ TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi április 18-án kelt legfelsőbb el-

határozásánál fogva , a diakovári székes-káptalan jelenlegi nagy-pré-
postját, Dr. M a t i c s Józsefet risanoi czimzetes püspökké méltóztatott 
legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z ) 

iPest , nov. 5-én. A Szent-István-Társulat f. h. 3-án, ft . 
D a n i e 1 i k János kanonok s alelnök előlülése alatt tartott 
rendes havi választmányi gyűlésében több rendbeli intézke-
dések tétettek, részint a nov. 6-án Esztergomban megülendett 
primási arany-mise ünnepélyére fölkért társulati küldöttséget 
illetőleg, részint a rendes évi közgyűlésre nézve, melly nov. 
10-én fog megtartatni ; kapcsolatosan bemutattatván a társu-
lat által ez ünnepélyes alkalomra kiadott,Szentek élete' czimü 
munka első része , diszkötésben : mellyet a mondott küldött-
ség, bibornok-hg-primás és esztergomi érsek ő eminentiájának, 
ugy mint a társulat védnökének mély hódolattal vala átnyúj-
tandó. A ,Szentek élete' czimü munka ez első kötetét a társu-
lati tagok jövő, 1860-ik évi könyvilleték fejében fogják kapni. 
Az elnökség szomorodott szivvel jelentént. Kronperger Antal, 
a ,Der kath. Christ' társulati német néplap szerkesztőjének f. 
h. l-jén történt halálát ; s ennek következtében u j szerkesz-
tőről kellvén gondoskodni, csakugyan az elnökség előterjesz-
tésére, a nevezett lap szerkesztésével a társulati titoknok bí-

zatott meg. Jelentetett , hogy a bukovinai magyar ifjak közül, 
kik a társulat pártfogása alatt itt Pesten a fővárosban neve-
lés- és oktatásban részesülnek, kettő a helybeli városi árva-in-
tézetben igen czélszerüen elhelyeztetett ; jegyzőkönyvileg ki-
mondatván a választmánynak hálaköszönete a társulati igaz-
gató i ránt , ki eddigelé ez ifjakról atyailag gondoskodni szí-
veskedett. A tagoknak még folyó 1859-iki évben adandó könyv-
illeték kiegészítéséül, kiadásra nt. Somogyi Károly, és t. cz. 
G-reguss Ágost uraknak értekezései fogadtattak el ; mellyeket 
a fönebb tisztelt urak mult hónapokban a m. t. társaságban, 
mint tagok, székeiket elfoglalván, fölolvastak. Bemutattatott 
két rendbeli nyomtatvány , melly mult octoberhóban sajtó alól 
kikerült : a) ,Szentek élete', irta Zalka János, I. rész ; és E g y -
házi énekek a kath. tanuló-ifjuság használatára', (összegyüjté 
a társulati titoknok ; 2-ik, néhány imával és litániával bővitett 
kiadás). Jelentetet t , hogy nt. Major Ferencz, néhai simándi 
plébános, a Sz.-István-Társulatnak végrendeletileg 5 frt 25 
krt aust. becsben hagyományozott. Nt. Zsohár Renő, cs. kir. 
kórház lelkésze a Ludoviceumban Pesten, megköszöni a sebe-
sült magyar katonák számára küldött ajándékkönyveket. Be-
mutattatott t. cz. Sebestyén Gábortól egy, a mostani politikai 
viszonyokra vonatkozó, ,Anagrammata homoeoteleutonica' czi-
mü latin müversezet, melly a levéltárban elteendőnek hatá-
roztatott. Végre az ügynöki jelentésből ki tűnt , hogy mult 
octoberben a társulat 2 alapító val (t. cz. Jankó vieil Gyula Pes-
ten, és nt. Hopf János csanádmegyei áldozár Bécsben), és 103 
rendes taggal növekedett. 

Pest , nov. 7-én. A legméltóságosabb Oltári-szentség 
folytonos imádására, és a szegényebb templomok segélyezésére 
szervezett egylet, mellyről lapunk is kimerítő tudósítást hozott, 
mint hirdetve volt, f. hó 6-án, úgymint az Esztergomban meg-
ült primási arany-mise emlékére kitűzött napon , a pesti angol 
kisasszonyok templomában ünnepélyesen megnyittatott. A 
templom maga, a szószék, és az oltár ünnepi fényt öltöttek; s a 
nagyszámú hivek , kik a majushóban tartott Mária-ajtatosság 
lelkes szónokának, nt. T r a u t w e i n Nep.-János kegyesrendü 
tanár urnák általunk is közlött felhívására egybesereglettek, 
a nagy-oltár lépcsőiről hirdetett főpásztori, az egylet jóváha-
gyását tartalmazó rendeletet, valamint az énekes sz.-mise 
után tartott magyarázó beszédet is figyelemmel és áhítattal 
hallgatták : a sz.-mise alatt néhány kegyes-tanitórendü növen-
dékpap , és sokan az egyleti tagok közül, a mennyei kenyeret 
magukhoz vévén. A fönebb tisztelt, hitbuzgó tanár ur majdnem 
harmadfél óráig az ajtatosságot és sz. beszédeket maga tartot-
ta ; ki, mint halljuk, valamint az egylet szervezője, ugy bibor-
nok-bg-primás ő eminentiája által annak kinevezett igazgatója 
is leend. Adja Isten bő mennyei áldását ez uj egyházi intézetre ! 

E s z t e r g o m , Sz.-Andráshó 7-én. Szombaton mult egy 
hete, a délesti isteni-szolgálatra menvén , egy férfiúval talál-
kozám, ki épen akkor indult a helybeli sz.-ferencziek zárdá-
jába: ott csendes magábavonultságban, és ajtatos elmélkedé-
sek közt készítendő lelkét ama nagy imára, mellyet hét nap 
múlva végzendő vala ; midőn ama ritka kegyelmekért akart 
Istennek hálát adni, mellyekkel általa 50 év lefolyása alatt 
olly bőven megáldatott, és mellyek legszebb koronája épen 
ezen ötvenedik év , és ez évnek legdrágáb gyöngye — a z 
arany-mise. E férfiú (ki ne ismerné őt ?) főmagasságu és fő-
tisztelendő S c i t o v s z k y ker. János áldozár-bibornok, Ma-
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gyarország hg-primása és esztergomi érsek ! . . . Az ünnepély, 
mellynek tegnap tanúi valánk, még szombaton vette kezdetét : 
midőn tudnillik reggeli 11 órakor a mélt. káptalan és helybeli 
papság tisztelgett ő főmagasságának. Az érzelmek tolmácsa 
mélt. Németh György vál. tribuniczi püspök és kápt. nagypré-
post ur volt ; ki meleg szavakban fejezé ki az összes káptalan 
és papság örömét a fölött, hogy ő főmagasságát 50 éves áldo-
zárságának napján olly fris egészségben tisztelheti : egyszers-
mind kívánván neki, hogy az egyház és haza javára még szá-
mos esztendőig éljen. 0 főmagassága elérzékenyülve válaszolt 
az üdvözletre ; Ígérvén, hogy ezentúl is az egyházé s honé lesz 
szive , és egész élete. Délután , négy órakor , midőn a külön-
féle testületek és küldöttségek , a fényesen képviselt Szent-
István-Társulatéval együtt tisztelegtek, kedves meglepe-
tésben részesült ő főmagassága. A pesti kir. egyetem négy 
kara tudnillik nagys. Virozsil Antal egyetemi rector ur előve-
zetése mellett, a bölcsészettudori oklevelet nyujtá át tisztelet-
tel ő főmagasságának , ki azt 51 év előtt nyerte meg a pesti 
egyetem illető karától. Este felé megdördült az ágyú : jeleül 
annak, hogy közéig a nagy vendég, tudnillik ő cs. kir. Apostoli 
Fölségének magas képviselője , A1 b r e e h t főherczeg, Ma-
gyarországot kormányzó ő fensége; ki a káptalanbeliek és szá-
mos világi főúr kiséretében, az ágyuk és harangok zúgása közt, 
végre meg is érkezett, és ő főmagassága által szívélyesen lőn 
elfogadva. A fenséges kormányzó ur pedig a Lipót-rend nagy 
keresztjét nyujtá át ő Felsége nevében ő főmagasságának. A 
városnak ugyanezen estve, legszebb idő kedvezése mellett tör-
tént kivilágittatását is föl kell említenünk ; mellynek egyes, 
legsikerültebb részleteiből emlitésre méltó az uradalmi gazda-
tisztek által rendezett képlet, mellyben lámpák világában ra-
gyogott a kehely ; alul pedig e versek valának olvashatók : 
„Élet-, erény- s nagy tetteiben dús érsek-urának. Szivböl 
eredt örökös hálája jeléül a tisztség!" Nem lehet felednem a 
városházi lángtengert ; valamint a sz.-benedek-rendiek bengali 
tüzét sem. De különösen meg kell említenem a papnöveldei 
kivilágítást, hol ő főmagassága életének főmozzanatai jelvé-
nyes ábrákban voltak előtüntetve. Ott volt ker. sz. János képe, 
s fölötte 1785.; ott voltak a püspöki jelvények, és fölöttük 
1828. ; ott az érseki, bíbornoki stb. jelvények ; és ezek végén 
az ,Isten szeme', melly atyailag őrködik ő főmagasságának 
életén, és vezérli őt nagy pályáján. A kertecske előtt meg-
állva, mi tűnik még itt szemünkbe? Itt is bengali tüz veti 
fényét a falra, és szemünk elé állítja a magyarok szeplőtelen 
fogantatású védasszonyának szobrát, mellyet épen ő főmagas-
sága helyeztetett át ide 1857-ben, és a szobor fölött e szavak 
olvashatók: ,Mater, Patrem protege!' A ki ismeri ő főmagas-
ságának .szivét, mellynek egyik legszebb virága a bold. Szűz 
iránti fiúi kegyelet; és eszébe juttatja, hogy tegnap épen szűz 
Mária védletének ünnepét ülte az anyaszentegyház , és hogy 
ezen sz.-misét mondá ő főmagassága akkor is , midőn először 
mutatá be áldozatát az Urnák : az egyszerre fölfogja értelmét 
e feliratnak, és illetőleg fohásznak. Valóban sokat is tőn ő fő-
magassága szent védasszonyának tiszteletére. Igy 1851-ben 
Sarlós-Boldogasszony napján tevé le alapkövét a pécsi Notre-
Dame apáczák kolostorának; 1854-ben Romába zarándo-
kolt az ,Immaculata' ünnepére: mellyet kicsinyben nekünk 

is láthatóvá te t t , midőn a következő év tavaszán e nagy 
dogmát országunkban is kihirdeté; 1857-ben Kisasszony 
napján Mária-Czellben volt a magyar nemzettel; .az esz-
tergomi Bakács-kápolnában a bold, szűz Mária szeplőtelen 
szent szivéről nevezett társulatot megalapitá stb. Valóban 
találó tehát e fohász : ,Mater, Patrem protege' ! A bazilika hom-
lokzatán a középen állott : „Reddam vota mea Domino coram 
omni populo, aC saCrlflCabo hostlaM LaVDIs." (Ps. 115.) 
Jobbra: „Sanctificabis annum quinquagesimum; ipse est enim 
iubilaeus." (Lev. 25, 10.) Balra: „Fecit mihi magna Dominus, 
qui potens est." (Luc. 1, 49.) A kivilágítást este ő főmagassá-
ga is megnézni kegyeskedett, főmag. Rauscher Othmár bécsi 
bibornok-érsek u r , és mások kiséretében. Azonban nyugod-
junk. — Vasárnap korán reggel szóltak már az ágyuk és taracz-
kok, hirdetve a magasztos ünnepet. Fél tiz után megindult a 
menet. Az érseki keresztet mélt. gr. Forgách August kanonok 
ur vivé elől ; utána ő főmagassága hasonrangu kézvezetőjé-
vel, a bécsi bibornok-érsek úrral; s több világi főúr, kik e 
nagy ünnepre Esztergomba gyülekeztek. 0 fensége, a kor-
mányzó főherczeg megérkezvén , és ő főmagassága által fo-
gadtatván, megindult a menet a koszorúkkal gazdagon fölékesí-
tett főoltár felé. A menet kiegészítő tagjai voltak : a kalocsai, 
egri és károlyfehérvári (gör. szert.) érsekek, tovább az erdélyi, 
kassai, váczi, veszprémi, nyitrai, szathmári, beszterczei, fe-
hérvári , győri , szombathelyi, diakovári, n.-váradi gör. szert, 
lugosi gör. szert, és szamosujvári gör. szert, püspök urak ; ugy 
szintén a mélt. káptalanok követei, a papi kerületek küldött-
jei , s egyéb, külmegyékből is nagy számmal összesereglett 
egyháziak ; nmélt. gr. Thun Leo cultus- és közokt. minister 
ur ; a nagyszombati convictus tizenkét növendéke két zászló 
alatt; végre a magyar főnemesek egész serege, kik mind ma-
gyar díszruhába voltak öltözve. A mint a menet megindult, 
megzendült a karzaton az ének: ,Ecce templis iampropingvat 
Jubilaeus Pontifex; Festis ut diem distingvat Quam conces-
sit Regum Rex' : mellyet ft. Pelikán Ferdinand eszt. tanár és 
pápai káplán ur ez alkalomra készitett, és a papnövendékekkel 
ügyesen betanittatott. (Vége köv.) 

M a g y v á r a d , nov. 4-én. Nagy halottunk van. S z i-
l a s s y János nagyváradi lat. szert, kanonok és tudor ur, jobb 
létre szenderült. Benne az anyaszentegyház rendithetlen hí-
vét , a haza hü fiát, a nemzeti irodalom buzgó előmozdítóját, 
a pásztori tudomány fölkentjét , a nagyváradi nemes káptalan 
egyik kitűnő csillagát, a megyei szegényebb papság és tanító-
kar bőkezű gyámolitóját, az ő ernyedetlen munkásságu hoz-
zájárulása , és különösen 6000 frtos alapítványa által kis-se-
minariummá alakult, nagyhangzásu nevekkel díszített árva-
intézet törhetlen szorgalmú bölcs szervezőjét vesztette. Kö-
nyezik őt, magaskeblü pártfogó-barátja, s fényes pályáján részt-
vevő társai ; siratják a megyei papság, tanári hü keblén az 
isteni tudomány éltető nedvével nagyokká nevelt, s jelenleg 
a hazában szerteszét tanárkodó, s lelkészkedő hálás tanítvá-
nyai , számos tisztelői, s e sorok igénytelen irója. Elhunyt 
nov. 4-én. Sírba tétetik nov. 7-én. Az örök világosság fényes-
kedjék neki *). —r. 

*) A boldogultnak életiratát, mellynek beküldctését illetőleg 
szives ígérettel birunk , később közlendjük. S z e r k. 
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Mozgalom a bölcsészei íerén. 
VII. 

Az idő ugy kivánja már, hogy a keresztény 
korszakba, a keresztény bölcselet emlékeire men-
jünk át. S hogy e tekintetben sz. Ágostonnál kell 
megállapodnunk, mindenik érzi. 0 az első keresztény 
korszak legnagyobb bölcsésze, s lángelméje. Azon 
kivül ő Plato (valamint a középkorban aquinoi sz. Ta-
más, Aristoteles) iskolájához tartozó : miként azt ön-
maguk bevallják. Mielőtt azonban kizárólag sz. 
Ágoston theodiceájával foglalkoznánk , hogy a pla-
tói s keresztény tan, Plato s Ágoston közt a viszonyt 
és különbséget előre fölismerjük, tartsunk még egy 
rövidke szemlét Plato fölött. 

Plato tehát, mint láttuk, a dialectikai észjárás 
által emelkedik föl az igaz Isten ismeretére. (Tudni 
való, hogy itt az Isten-ismeret bölcsészi, bebizonyító, 
s nem történeti eredetéről van szó.) De ő, ki a dia-
lectikai észjárást tettleg gyakorolta, melly által, 
mint müveiből láthatni, a legfőbb Lényhez magá-
hoz, a lények legtökéletesbikéhez, a minden dolgok 
kezdetéhez, az igazsághoz magához, a valódi legfőbb 
jóhoz emelkedett: valljon csakugyan igazán és va-
lóban eljutott-e az igaz Istennek, az Isten igazi esz-
méjének, és az ő tulajdonainak ismeretére? Gratry 
ismét sz. Ágoston , aquinoi sz. Tamás, Bossuet, Fé-
nelon és Thomassin tekintélyére támaszkodva, nem 
kételkedik, igen-nel válaszolni. 

A ,törvényekről' irt X-ik könyvében ugyanis, 
Plato a gondviselést akarván megállapítani, diale-
ctikája által Istennek következő eszméjére emelkedik: 
,,Van bennünk némi erény. Tehát Istenben teljesen 
minden erény megvan. Mi tehetünk valamit. Isten 
legalább mindazt, amit mi, teheti. Bennünk lehet jó 
és rossz; Istenben nem lehet." Ez állitások nem 
egyebek, mint ama népszerű s természetes dialecti-
ka , melly a látható dolgok tekintetére eltörli a ha-

tárokat, a hiányt és rosszat ; s illyképen a jót a vég-
telenig fölemeli, és Istent bizonyítja be. De Plato ezt 
tudományosan tevé. Elég az azon, Plato Istene nem 
elvont Isten. Az egy föltétlen Lény, hiányok nél-
kül , legfőbb Jó , minden erénynyel, bölcseség-, és 
gondviseléssel biró Lény ; napja az értelmi világnak, 
mellynek szükséges, egyetemes igazságai, mellye-
ket mi látunk, csak árnyékok. Ez Isten, teremtője s 
atyja az értelmi világosságnak, ugyanaz egyszer-
smind a napnak és látható világnak is. Öalkotá a na-
pot az ő képére, hogy megvilágosítsa a földet, va-
lamint ő maga megvilágosítja az értelmi világot. 
Ő azon Jó, mellyet alig venni észre, az értelmi világ 
központjában : de melly, ha egyszer észrevétetett, 
ugy jelenik meg, mint mindannak oka, mi szép és 
jó. Ő az, a ki felé repülni vágyik az igaz bölcsész 
lelke, melly egyedül bir szárnyakkal. Ö az, ki föl-
tétlenül létezik; ő föltétlenül élő, értelmes és tökéle-
tes, kiben eszmék vannak; ő örökkévaló lényeg, 
mellyről tulajdonképen nem mondhatni, hogy volt, 
sem hogy lesz, hanem csak, hogy van ; melly az 
Isten, ki mindig van. O az, kiben állandóan meg-
van a mozgás; kinek fölséges és szent értelme van; 
az, a mit az álbölcsész tagad. „Isten nevében, föl-
kiált Plato, meggyőz-e valaki egykönnyen, hogy 
annak, ki föltétlenül létez, sem mozgása, sem élete, sem 
lelke, sem gondolata nincs; hogy tehetetlen (iners), 
fölséges és szent értelem nélkül szűkölködő? Mon-
dandjuk-e, hogy van értelme, hanem hogy élete 
nincs? Mondandjuk-e, hogy megvan neki ez is, az 
is, de személyisége nincs? Mondandjuk-e, hogy sze-
mélyes, értelmes , élő, de tehetetlen? Mindez kép-
telenség volna." Mi több, Plato szerint, Isten az, ki 
alkotá a világot. Isten által lett minden. A világ nem 
ered vaktában és önkényszerü, tudat nélkül létre-
hozó okból, hanem egy Istentől, ki tudat-, és isteni 
észszel teremt. A lények, mellyek eleinte nem létez-
tek, utóbb Isten által levének, a ki teremté őket. — 
Illyen a platói dialectika által bebizonyított Isten. 
Föltétlen Lény, maga a legfőbb Jóság, értelem és 
gondviselés, alkotója s Atyja a világnak. 

Ez egy. Másik az ismeret foka, határa, mellyig 
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ez észjárás által eljuthatni. Plato átalában kettős is-
meretetkülönböztet meg: az érzékinek és értelminek 
ismeretét. Itt csak az utóbbiról levén szó, ennek is-
mét két fokát különbözteti meg : alsóbbat és felsőb-
bet; a mint tudnillik a szellem a dialectikai észjárás 
által minden igazság kútfejéhez (princípium) emel-
kedik ; vagy a syllogismus által, ugyanazonság ut-
ján, csak a szükséges igazságokat fedezi föl : a nél-
kül, hogy a kutfejökhezi viszonyukat, Istenbeni egy-
ségűket fölfogná. Amaz, a felsőbb fok tudnillik, a 
tulajdonképen ugy nevezett tudomány, valljon az 
értelmi látásnak lehető utolsó határa-e; vagy még 
magának is vannak még fokozatai? Nincs-e már 
semmi a tudományon fölül, melly csak azt szemléli, 
mit Plato szava szerint a Lény és igazságmagameg-
világosit? „Van, ugy mond Plato, a tudományon 
fölül, a Lény és igazság maga, melly a dolgoknak 
valóságot, és a szellemeknek ismerő-erőt ád . . . Ha a Ö 5 

tudomány és igazság olly szépek, forrásuk még 
szebb. Nagyon csalódnék, ugy mond, a ki azt hin-
né , hogy a világosság és látás (visio) maga a nap ; 
azok csak képei, vagy visszasugározásai a napnak. 
Szintúgy csalódnék, ha hinné, hogy a tudomány és 
igazság maga a legfőbb Jó; azok csak képei és visz-
szasugározásai a legfőbb Jónak." 

Ekkép tehát a tudomány, ismeret, mellyet ma-
ga a dialectika nyújt , Plato szerint, csak a képnek 
látása. De valljon nem juthatni-e el, nem csupán a 
képnek, hanem magának az igaznak látására is? 
Valljon, midőn a dialectika által az „isteni phan-
tasmáknak, és annak, a mi létez, árnyékai" (cpavrao-
ltara xîeïa y.al oxïaç tmv ovtwv) látására eljutánk: nem 
vélekedhetünk-e ugy, hogy ez árnyékok, és e ké-
pek egy nap által, melly nekik megfelel, hozattak 
létre? Igen: lehet, el lehet jutni magára a dolgok 
lényegének látására ; el lehet jutni a lények közti 
legfőbb Lénynek, a legfőbb Jónak látására ; habár 
nehezen, mégis lehet őt látni, maga a szellem által, 
egyenesenésközvetlenül, — de csak a ha lá l u t á n ; 
mire azonban már ez életben szünet nélkül töre-
kedni kell. 

Plato e lényeges kérdésre nézve nem eléggé vi-
lágos és határozott : csak ugy, mint az egy igaz Is-
ten eszméjének kifejezésében habozó és tökéletlen. S 
ime, ez a lényeges különbség közte és sz. Ágoston 
közt; ki a keresztény hit világa által megvilágosít-
va, s a Szentlélek kegyelme által megedzve, nem 
haboz, nem ingadozik : ő világosan és határozottan 
látja, birja azt, miről Plato csak révedezett. Ö az 
árnyékok láttára, törvényes észjárás által megismeré 

a nap létét; gyanitá szépségét és jótékonyságát : de 
a napot magát nem látta. Látni Istent! Ez a keresz-
ténység kiváltsága. ,Deum nemo vidít unquam': 
mondja az evangelium. A megtestesült Ige az, melly 
az emberiségnek maga az Isten látásának, egyenes 
és közvetlen látásának lehetőségét meghozá. A meg-
testesült Ige által nem gyanítjuk többé csupán ár-
nyék által a napot, hanem ezt magát is látandjuk. 

A mi jelen állapotunkban természetes szemünk 
nincs ugy szervezve, hogy a látható napot szemlél-
je ; hanem csak, hogy e nap világosságában a vilá-
got lássa. A szem nem a világosság forrásának, ha-
nem csak azon tárgyak szemlélésére van alkotva, 
mellyeket a forrás sugarai megérintenek. E tény, 
mond G-ratry, mély jelentésű. Ugyanaz áll lelkünk-
re nézve. Az ember természeti állapotában , ez álla-
potban , mellyben születünk, lelkünk nem képes lát-
ni Istent önmagában ; hanem alkotva van azon vilá-
gosságra, mellyet ő ád, terjeszt, mind ő rá (a lélek-
re), mind a tárgyakra. Hogy Istent magát láthas-
suk, szükségünk van az emberi természet módosítá-
sára , szükségünk van a megtérésre, átalakulásra, 
vagy, hogy többet mondjunk, újjászületésre; mely-
lyet az ember nem adhat magának, hanem egyedül 
Isten, a ki őt teremté. Ezen természetfölötti újjászü-
letés után a lélek láthatja, sőt kell látnia Istent (Ján. 
3.). S az ő első tekintete Istenre, a hit; a hit, melly 
eleinte homályos, mint egy túlságos világosság első 
szemlélése: de melly szintolly arányban lesz látássá, 
mint a mi lelkünk növekedik: „A hit , e kísérlete a 
látásnak (vision)," mond Bossuet. „A hit, e kezdett 
látás," mond aquinoi sz. Tamás. 

Ekképen a keresztény bölcsészek theodiceája, e 
nagy és uj isteni bizonyság, a hit által Isten keresé-
sében segített és igazgatott emberi ész gyümölcse, 
nem, mint a régi theodicea, csupán csak hajnal, teli 
árnyékok-, és illusiókkal, és mellyet alig vesz észre 
egy-két ember, kik a hegyeken virrasztanak: — az, 
egy világos nappal, mellyet az egész világ lát. Azért 
sz. Ágostonban, csupán mint bölcsészben, tekintve 
az Isten ismerete fölötti eredményeket, ezek mind 
tökéletesek , szigorúak , föltétlenek ; hiba, kétértel-
műség és ingadozás vegyülete nélkül. És miért? 
Mert sz. Ágoston, mint erkölcsi s értelmi észjárást, 
Istenhez való fölemelkedésében gyakorlá s megtevé 
kitünőleg mindazt, mit. Plato mondott : magát meg-
tisztítani, megszentelni, a földtől elszakadni; kisza-
kasztani lelkéből azon szegeket, mellyekről Plato 
szól, mellyekkel bennünket a gyönyörélv magához 
szorítva tart; megvetni a méltóságokat, gazdagsá-
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got, az érzéki örömeket; egész lelkét Isten felé for-
ditani, élni az ő szeretetében és szemléletében 
Régi s egyszerű igazságok, mellyekre az ész vilá-
gossága tanitja azokat, a kik gondolkodnak ; de a 
mellyeknek látása s g y a k o r l a t a közt, — roppant 
mélység fekszik. Könnyű mondanom: , meg kell szen-
telődnöm'; de kevésbbé könnyű, azt megtenni, s a 
mélységet meghaladni. Am, a mélység ,meg van ha-
ladva Platótól sz. Ágostonig. Párvonalba állitva, „ez 
egyetemes férfinak," miként P a s c a l nevezi, előha-
ladását, elöhaladását e két lángész-testvérben egy-
behasonlitott emberi szellemnek, egy férfiút hiszünk 
látni, eleinte az ó első s költői ifjúságában, utóbb 
érett-korának teljében. Mint ifjú, szereté az erényt, 
az igazságot; igy szólott önmagában: ,Jó leendek, 
és birni fogom a tudományt; tudni fogom e szép vi-
lág titkait; megismerem azt, ki e szép világ atyja s 
alkotója'; s ő belátta és kereste ez eszményt az ő 
dus képzelődésében. És most, kegyetlen küzdelmek 
után, egész életbeli munka, lelkesedés, sok imádság, 
köny és győzelem után, tapasztalásból megtanulván, 
honnan jön az erő: Istennel, de nem, mint költői 
látmány, álmodott, hanem mint az élet lényegét birt 
Istennel megújított szövetség után, e , végtére győz-
tes , és az Atyától, kire egészen bizta magát, meg-
segített férfi, ismeri az igazságot; e férfi jó , és az 
Isten napja által megérlelt lelkében hordja azon erők 
és erények gyümölcseit, mellyeknek ifjúságában vi-
rágait birta. 

Illyenek Plato és sz. Ágoston, ha az eredmé-
nyeket összehasonlítjuk. 

A mi a módszer elméletét illeti, a különbség 
nem lehet ugyanaz. Plato kiválólag a módszerrel fog-
lalkozik; sz. Ágoston pedig különösen az eredmé-
nyekkel. Mindazáltal az egyetemes világosság, mely -
lyet a s z e n t hasonlithatlanul emelkedettebb fokon 
bir , mint a görög bölcsész, nyújtja amannak egé-
szen világosabb, és egészen tapasztalatibb ismeretét 
a léleknek : honnan szükségkép uj és élénk világos-
ság derül a szellem észjárására, az ő emelkedésében 
Isten felé. 

Tehát, Plato állítja, hogy a dialectikának, vagy 
a szellem Istenhezi átmenetének hatálya : a szeretet. 
Sz. Ágoston , ki birja e szeretetet a legemeltebb fo-
kon , jobban tudja azt, mint Plato; és jobban fejezi 
is ki. Plato az isteni-érzetről, vagy legalább a lélek 
ezen isteni részéről szól, mellyet Isten érint meg, és 
azt (a lelket) magához függeszti. Sz. Ágoston tapasz-
talásból ismeri Istennek ez érzetét : nála a benső ér-
zetek mind kifejtvék; ő ismeri e benső érintést, melly 

Istent érinti meg, a lélek e benső illatát, élvezetét, 
és e látásokat, ez isteni szavakat; mellyek hozzá 
egészen más világossággal szólnak, mint Socrates-
hez, és mellyek nem csak önmegtartóztatásra intik, 
hanem működésre is szólítják; mint mikor e szava-
kat hallá : ,Tolle, lege.' 

Jobban, mint Plato, ismeri mind annak, a mi 
elmúlik, mindannak, a mi születik és meghal, hiú-
ságát ; és abban még kevésbbé csalatható, mint amaz, 
akár gyakorlatban, akár elméletben. Jobban , mint 
Plato,látja az örök árnyékok, ez isteniphantasmák-, 
e rideg, geometriai, logikai s egyéb igazságoknak, 
mellyeket magunkon látunk Isten világossága által, 
haszontalanságát. Jobban, mint ő, fogja föl, hogy 
ez igazságok nem Isten, hanem csak a lélek tükré-
ben észrevett árnyéka Istennek ; jobban , mint ő, ke-
resi s óhajtja az ez árnyékokat adni képes napot. 

Más nevezetes előnye Ágostonnak Plato fölött 
az , hogy világosan fejezi k i , miszerint az észjárás-
nak , melly Istenhez emelkedik föl, támpontja nem 
csupán az anyagi világ, hanem és kivált a benső 
világ, melly a mi lelkünk; ő mélyebben ismeri a 
lelket, és Platónál jobban tudja ennek különbözősé-
gét és hasonlatosságát Istennel. A régiek, maga 
Plato is, kevéssé ismerték tapasztalásból lelköket. E 
tekintetben a keresztények hasonlithatlanok : a szen-
tek, és mysticus tudósok az egyedüli férfiak, kik a 
lélek tudományát birják. 

Végül világosabb, mint Plato; ki, a szent atyák 
többsége szerint, nem helyezi ugyan másutt az esz-
méket, mint Istenben: mindazáltal soha sem fejté ki 
e pontot olly tökéletesen fényes modorban; sem nem 
állitá ez igazságot annyi praecisio- s bőséggel, mint 
a millyennel tárgyalja a dolgot sz. Ágoston. Ugy 
látszik, hogy Plato, ki elég világosan látja be, hogy 
ez örökkévaló eszméket másutt, mint Istenben, nem 
helyezhetni, nem meri magyarázni, hogy Istenben, 
és mikép vannak benne. Sz. Ágoston e pontra nézve 
határozott és teljes. (,De la Connaiss. de Dieu.' I. 
101 — 116. 1 9 8 - 2 0 6 . lap.) 

Ezeket előre bocsátva, lássuk sz. Ágostonnál a 
módszert a kivitelben. Mert mindannak, a mit Plato 
mond e tárgyra nézve, sz. Ágoston birja, és adja, 
hogy G-ratry kifejezésével éljünk, tapasztalati szem-
léletét. ,Quidquid aPlatone dicitur,vivit in Augüstino.' 

K1 e z s ó József. 
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A Szení-István-Társulat nagy-gyiiléséii 
mondott elnöki beszéd. 

Nagytekintetü gyülekezet ! Csupán az igyekezetnek 
adom meg a neki tartozó elismerést, ha ez évi elnöki előter-
jesztésemet annak kijelentésével nyitom meg: hogy a társulat 
fönállása óta még egy évben sem végeztünk nehezebb , mert 
szórakoztató és tikkasztó körülmények közt, olly fontos, s 
annyi utánjárást, erőfeszítést, kutatást igénylő munkát, mint 
az 1858/9-ikiben ; s lia ehhez hozzáteszem: hogy egyetlenegy 
évben sem költöttünk annyit, s a társulatnak még anyagi te-
kintetben is jótékony keze még egy évben sem nyújtatott ki 
olly gyakran és olly sok felé, mint az épen a jelen év lefolyása 
alatt történt : egész átalánosságban ugyan , de egybefoglaltan 
mondottam el mindazt, mit a társulat életének ezen jelenté-
keny évéről dicsérőt, vagy kisebbitőt elmondani lehet. 

A végzett munka sorában első helyen az „Egyetemes 
Magyar Encyclopaedia" áll. Midőn a mult évben e vállalat-
nak meginditása elrendeltetett : a vele járó felelősség terhétől, 
ugy hiszem , mindnyájan át voltunk hatva. Kisebb, különálló 
föladatoknál, minőkre egy év alatt is ismételve vállalkozhatni, 
a társulat nem vonja magára annyira a világ figyelmét, s ha 
egyszer-másszor netalán kevésbbé szerencsés választást tett, 
vagy a helyesen választottat kevésbbé sikerülten hajtotta vol-
na is végre : módjában áll e hibát más , szerencsésebb válasz-
tás és sikerültebb kidolgozás által rövid idő alatt könnyen 
helyrehozni. Nem ugy a kérdésben forgó vállalatot illetőleg; 
mellyet midőn megindított, évek hosszú sorára kötötte le ma-
gát, s arra nézve, hogy azt minden körülmények közt, alakul-
janak bármint a viszonyok, állandón folytatni és bevégezni 
fogja, — erkölcsi reputatiójának egész sulyját a latba vetette. 

Azonban, ha e szerint e vállalat első pillanatra koczkáz-
tató természetűnek látszik is : más oldalról fentartó erejűnek 
bizonyul be, mennyiben évek hosszú során át folytatva, mindez 
időre egyik főbbiket képezheti azon sokféle egyesítő kapcsok-
nak, mellyek a társulat tagjait ennek kebelében összetartják. 

Illy főbenjáró fontosságú lévén e vállalat, a t. közönség 
nem veheti nekem rossz néven, ha én jelen elnöki előterjeszté-
semben, miután mind a gyűléseken, mind a sajtóban már olly 
sokszor volt róla szó, figyelmemet még egyszer e tárgyra 
irányzóm, miszerint azt minden oldalról kellőleg megismertes-
sem, illetőleg ez érdemben azon utolsó kimerítő szót mondjam 
el : mellyre nézve óhajtanám, hogy emlékezete maradjon meg, 
s a fellobogott első lángot mindaddig táplálja, valamíg csak e 
vállalat befejezve nem lesz. 

Ismerve a közvélemény horderejét, s épen azért méltá-
nyolva minden, bár magában mennyire csekély és kisszerű ész-
revételt is , azon ellenvetéseken kezdem , mellyek a vállalat 
meginditása érdemében több oldalról felmerültek. 

Mondatott ugyanis: hogy ,,e munka olly sokáig tartand, 
miszerint a végét talán meg sem fogjuk élni." S bizonyára, 
bármennyire óhajtanám is, hogy az „Encyclopaedia" első ivei-
nek minden birtokosa részesüljön az örömben, hogy e munkát 
teljesen bevégezve lássa: fájdalom! ngy tartom,mikép számo-
soktól azon testvéreink közül, kik ma a társulati tagok lajs-
tromába jegyezvék, — én magam-, s több azon társaimtól, 

kik e vállalat bölcsőjénél velem együtt dajkálkodtak, ezen 
öröm alk almasint meg fog tagadtatni. De valljon csak azon 

fákat ültetik-e az apák , mellyeknek gyümölcseit ők maguk 
szedhetik? Melly honszerző hősök mentek valaha olly gondo-
lattal csatába, miszerint oktalanul koczkáztatják nem ugyan 
egy-két forintjokat, hanem véröket és életöket, miután a vé-
rök és életök árán szerzendő hazát nem ők, hanem testvéreik, 
rokonaik, utódaik foghatják csak birni? Melly tudós intézet, 
melly művészeti akadémia, melly jótékony alapítvány szerzője 
számolt valaha r á , hogy egyházi és hazafiúi áldozatjainak ő 
maga egyénileg fogja venni hasznát ? Hol volnának ma Europa 
büszkeségei, a keresztény dómok, mellyek fölépitése száza-
dokig tartot t , ha kezdeményezőik eltökélt akarata annak fe-
szegetésén szenved hajótörést, hogy bevégzésüket nem fog-
ják megélni ? S oktalansággal vádoljam-e az irót, mivel egy 
munkába fogott, mellyen egész hosszú életen át dolgozott, s 
bevégzését mégis folytatóinak átengedni kellett? Kárhoztas-
sam-e azokat, kik annyi mindenféle társulatok pénztárait gya-
rapit ják, minden egyéb haszon nélküi, mint hogy a hivatá-
sának különféle szakaiban oktatott, számtalan szükségeiben 
ápolt, vigasztalt, lelkesített emberiség testi-lelki javát moz-
dították e l ő ? . . . Minden nemzedék temérdeket öröklött előd-
jeitől ; s bűnös az , melly azt hiszi, hogy ez örökséget nem 
tartozik, s gyáva és szemtelen, melly nem érzi, hogy azt még 
meguövesztve, gyarapitva, tökéletesítve köteles az utókorra 
átszállítani. Az egyed csak az egész által él ; s innen van, 
hogy az egész iránti kötelmek olly szentek, olly magasra he-
lyezvék , miszerint minden összeütközésnél az egyént kell föl-
áldozni, hogy az egész éljen. Az egésznek élete századokat 
tölt be, s az emberiség fejlődési és mivelődési örök törvényé-
nek megsemmisítő hatalmát hívnám föl , s nem kevesebbet, 
mint egyházamat, hazámat, nemzetemet veszteném el, ha , a 
mi lehetetlen, sikerülne meggyökereztetnem az önző szelle-
met : hogy tudnillik számításainkat csak énünknél kezdjük, 
énünknél végezzük. Messzebb, ah ! messzebb törnek lelkünk-
nek vágyai. Minden családatya, minden polgár, minden hivő 
érzi, hogy csak azon müvei szereznek lelkének örömet, mely-
lyeknek van valami maradandóságuk, mellyek által másokat 
is boldogíthatott, mellyeket másokra is , gyermekeirè , nem-
zetére, egyházára szállíthatott á t ; s ezen önérzete annál meg-
nyugtatóbb , minél inkább sikerült neki, hagyományát a szá-
zados tartósság minden kellékével fölvértezve, az időnek őrlő 
fogaitól biztosítania. A nemes, önfeláldozó tettek egyik leg-
hathatósb rugója volt kétségkívül minden időben a gondolat, 
hogy véremnek , vagyonomnak egy nemes ügyérti koczkáz-
tatásával családom dicsőségét, nemességét, boldogságát ala-
pithatom meg. Ez érzelem olly erős és átalános, mikép a chi-
nai, ki rendszerint minden népek között a legvastagabb mate-
rialista , midőn minden egyéb emberiségi érzeten tulteszi ma-
gát , ezen egytől mégis ollykép ragadtatik, hogy egy halálra 
itéltért magát a halálbüntetést is kész kiállani, ha az ezért fi-
zetett díj övéinek jóllétét előmozdiihatja, vagy legalább nyo-
morúságát enyhítheti. S hol, a világ melly tája alat t , az idő 
melly korszakában találtaték valaha nemes és nagy tettekről 
elhíresült egyházi, vagy polgári község, a nélkül, hogy tagjai 
az „ á l d o z a t " nagy kötelmét ismerték, és kellő mértékben 
gyakorolták volna? A kinek tehát az „Egyetemes Magyar 
Encyclopaediát" illetőleg nincs egyéb megpanaszolni valója, 
mint hogy annak végét netalán nem fogja megélni: az nyug-
tassa meg magát, csak ha megélik mások ; ha Isten előbb, 
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semmint azt maga bevégezve lássa, találná őt kiszólítani : ideje 
volt intézkedni róla , hogy a már megjelent kötetek jó kézbe 
jöjjenek , maga pedig azon öntudattal távozhassék a siralmak 
ezen völgyéből : hogy a k ö t e t e k ö r ö k ö s é b e n h i h e t ő -
l e g u t ó djOt s z e r z e t t , k i h e l y é t a t á r s u l a t b a n 
k i p ó t o l j a , s e n a g y e g y h á z - n e m z e t i mii l é t e -
s í t é s é r e ő u t á n a k ö z r e m u n k á l k o d j é k . Ha ezalatt 
a történet netalán néhány nehéz lépéssel tovább haladot t , a 
tudomány u j fejleményeket, a művészet u j remekeket állított 
elő : mindezt pótfüzetek kiadása által könnyen kiegészíthet-
jük , de egy u j Encyclopaediára alkalmasint soha többé nem 
vállalkozandunk. 

Állíttatott továbbá : hogy a kérdésben forgó vállalat a 
társulatot elvilágiasitja , s igy eredeti rendeltetésétől eltéríti. 

Már azon alkalommal, midőn mi 1853-ban a társulat 
szabályait, azokat megerősítés végett felsőbb helyre terjesz-
tendők, újból szerkesztet tük, a tárgynak kellő megvitatása 
u tán először is abban állapodtunk meg : hogy a társulatnak 
egyetlen lényeges megkülönböztetése az , hogy katholikus 
könyvkiadó és terjesztő egyesület , melly mint illyen irodalmi 
uton a nemzet vallás-erkölcsi mivelődésére kíván és törekszik 
hatni. Miután pedig szörnyű dolog volna áll í tani, h o g y az , 
m i n e m s z o r o s a n v é v e t h e o l o g i a i , m á r n e m k a -
t h o 1 i k u m , — hiszen különben minden kath. iskola, egye-
tem elvesztené kath. jellemét, ha abban a theologiai karon ki-
vül más tudomány-karok is állíttatnának fel ; miután továbbá 
tapasztalati tény az , hogy a világi tudományokat csak ugy 
lehet a nemzet vallás-erkölcsi tekintetbeni megrontására hasz-
nálni , mint lehet azokkal annak ugyané tekintetbeni mivelő-
désére hatni : világosan állott előttünk , hogy sem a társulat 
kath. jellemét nem fogjuk koczkáztatni, sem pedig a társula-
tot eredeti czéljától eltériteni, ha a szorosan vett vallási tar-
talmú könyveken kivül világi tudományismereteket tartalma-
zó müveket is adunk ki ; sőt miután épen a világi tudomá-
nyok azok , mellyeket a hitetlenség a hittel ellenkezésbe tö-
rekszik hozni , hogy azok segélyével azután a hitnek épü-
letét ostromolhassa és megdönthesse : meggyőződtünk ar-
ról i s , hogy a melly társulat a nemzet vallás-erkölcsi mi-
veltségét törekszik előmozdítani, annak nem csak nem sza-
bad a világi tudományokat munkássága köréből száműz-
nie , sőt ellenkezőleg első rangú feladata , hogy azokat 
munkássági körébe bevonja : miszerint először is azon szellemi 
atmosphaerát tisztítsa meg , mellyben a laikus tudományos 
világ forog, azon szakmában sejtesse meg vele az istenit, a 
mellyben ő azt leginkább megérteni képes, azon a téren adjon 
vezér- és vonzfonalat kezébe, a mellyen ő otthonos ; s végre 
a világi tudós ember lássa, hogy lehet és maradhat katholikus, 
a né lkül , hogy egyetlen-egy olly tudományos tételt is kelljen 
elvetnie, mellynek tudományos érvényessége már kellőleg be 
van bizonyítva ; sőt ellenkezőleg, hogy minden, alaposan be-
bizonyított tan a hittel öszhangzásban áll nem csak, hanem 
annak erősítésére is szolgál. Hozzájárul még a társulatnak 
épen az ő megkülönböztető jelleme, hogy tudnillik katholikus. 
Tudva van , mennyire becsüli, és mél tán , az egész mivelt vi-
lág a tudományokat ; s mennyire sikerült a mivelt világnak 
ezen előszeretetével szemközt, azon balvéleményt elterjesz-
teni, hogy a kath. hit meg nem férhet a tudományokkal, hogy 
ízen hit csak a setét századokban tenyészhetett , s hogy épen 

azért a kath. egyház mindig üldözte a tudományokat, kivált a 
természettaniakat, mivelhogy a természet könyve világosan 
szóló bizonyítvány volna ő ellene. Eme nézetekkel szemközt, 
hogy világi rendű polgártársainkban a bizalmat felkeltsük, s 
eme vádakat egyházunktól elhárí tsuk, mi lehetne természe-
tesebb , mint tettekben mutatni meg, hogy mi is barátjai 
vagyunk a tudományoknak , hogy mi is szeretjük gyűjteni a 
világosságot, hogy magunk is a kor tudományos vívmányai-
nak színvonalán állunk , másokat is oda állítni törekszünk ; 
hogy nem lehet a tudományoknak ellensége a h i t , melly azo-
kat annyi hévvel maga is terjeszti. És igy mind e tekintetek-
nél fogva végre abban egyeztünk meg : hogy a társulat alap-
szabályainak 1-ső szakasza, melly a társulat munkássági köré-
ről és feladatáról szól, olly átalános kifejezésekben volna 
szerkesztendő : mellyek által a társulat keze ne legyen meg-
kötve , hogy minden időben épen azt tehesse, a mit tenni a 
bölcseség és ildom szabályai szerint föladatához képest leg-
czélszerübbnek vél. 

S midőn ezt határoztuk : csak azt tettük , mit ugy a 
múltban , mint je lenleg, tettek és tesznek a franczia „k a t h. 
k ö n y v t á r " kiadói ; a mit te t t már ezelőtt maga a társulat 
akkor, midőn még „ J ó é s o l c s ó k ö n y v k i a d ó t á r s u -
l a t " -nak neveztetet t , s ugyanazon érdemes férfiú által vezet-
teték , ki annak eszméjét , h a n e m is sugalta, legalább első 
foganatositá. Mert valamint az említett , . kath. könyvtár", melly 
a családok és iljuság számára gyűj te t ik , s már több száz kö-
tetet számlál, több mint fele részben egyenest világi ismere-
teket tartalmaz ; bölcs vezetői helyesen belátván, hogy ezekre 
a ker. kath. családnak és iijuságnak szintén van szüksége, s 
hogy minden esetre jobb , ha azokat ők is inkább tiszta, sem-
mint romlott forrásból merítik , s általok inkább az Istenhez 
vezéreltetnek , semmint attól eltéritte3senek : ugy e társulat is 
munkásságának mindjárt első éveiben adott ki müveket, mely-
lyek tartalma a természettan körébe tartozik, s igy már akkor 
magáénak vallotta az elvet, mellynek mi csak egyetemes al-
kalmazást ad tunk , midőn az „ E n c y c l o p a e d i a " kiadását 
elrendeltük. 

Ha valaki mindezt elvben megengedve, a többiben a ki-
vitelt illetőleg mégis azt találná ellenvetni : hogy itt a világi 
ismereteknek terjesztése a vallásiaknak rövidségével űzetik, mi-
után az Encyclopaediának 50, a többi mindenfélének pedig csak 
40 iv van szánva : nem is említve az t , hogy az ollyan feledi, 
mikép az Encyclopaedia az összes Theologiát s ennek minden 
segédtudományait is magában foglalja : még csak azon jelenté-
keny mind számú , mind pedig terjedelmű kiadványainkra va-
gyok bátor utalni, mellyek egyenesen s kizárólag a hitélet-
és vallási tudományosságnak szentelvék , s a társulatnak év-
ről évre érzékeny áldozatokba kerülnek. Többiben jó lesz nem 
feledni, mikép a tudomány és hit összehangzása, mint ezt 
Encyclopaediánkban létesíteni óhajtjuk , a hitnek rövidségére 
soha sem válhatik, s magában olly roppant fontosságú tény, 
mikép bizonyára semmi áldozat sem d r á g a , mellyen az meg-
szerezhető. A t u d o m á n y é s h i t h a r m ó n i á j a , e z a 
v i l á g b é k é j e , a z o n m é r t é k b e n m e g v a 1 ó s i t v a 
a f ö l d ö n , m e l l y b e n e z e n e s z m é n y i n k á b b é s 
i n k á b b m e g k ö z e 1 i 11 e t i k. 

Egészen ellenkező igényeket nyilvánitottak azok, kik 
azt ohajtották volna, hogy az Encyclopaedíában a hittudomá-
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nyi dolgokat egészen mellőzzük, mint ollyanokat, mellyekrea 
világiaknak nincs szükségök , a papság pedig más uton , szak-
munkákból még sokkal alaposabban megszerezheti magának. 
Ennyire, megvallom, még a franczia encyclopaedisták sem 
vitték a közönyösséget ; mert a theologiai szakma vitelével az 
akkori franczia clerus egyik legtiszteltebb s legtudósabb fér-
fíát bizták meg. Azóta a bölcselkedő ész, melly ez időben is 
főleg az akkori államférfiak által követett politika által izgat-
tatott föl annyira a hit ellen, ehhez közeledett, s a hittudo-
mány épen a világiak rendében talált nagyeszű, tudós, ékes-
szóló bajnokokra. A szenvedett hires hajótörések meggyőzték 
az emberiséget, hogy a hitnek és tudománynak szövetségese-
kül kell lenniek, s e s z ö v e t s é g l e s z a z u j - k o r t ö r -
t é n e t i d i a d a l a i - é s v í v m á n y a i n a k m i n t e g y ko-
r o n á j a . Valóban nagy szerencsétlenségnek'tartanám, ha 
hazámfiai épen azon osztályánál, melly társadalmi állása- és 
miveltségénél fogva hivatva van , irányt adni e sokat hánya-
tott nemzetnek , még ma is követőket találna azon , minden 
századok és minden lelkismeretek tanúságába ütköző gyászos 
hiedelem : mintha a világiaknak az isteni dolgok tudományára 
nem volna szükségök. A hit az erkölcsi Világnak légköre, 
mellyben a természetiek terhe alatt leroskadt, földön kúszó, 
korosodó és satnyuló lény az ég felé felegyenesedik, s Isten-
től belézárt kecsei összes pompájának kifejlesztésére alkalma-
tossá lesz. Az emberek büszkék lángelméjekre, bölcseségökre, 
ékesszólásukra , s van is reá okuk. Azonban bármilly nagy le-
gyen is hatalmuk kortársaik felett : az egyedinek magasb hit-
beli tekintetek előtti meghajlása nélkül, soha sem fogják a 
gondolatok és érzelmek azon higgadt és tartós megállapodását, 
soha az érdekeknek emberinél fensőbb kéz által rendezett fo-
kozatában azon megnyugvást s ennek megfelelő azon önmeg-
tagadási készséget valamelly népben kifejteni, melly nélkül 
nincs tulnyomólag öszpontositott szellem- és akarat-egység, 
tehát nincs erkölcsi személy, n i n c s n e m z e t . (Vége köv.) 

Szilasy János nagyváradi lat. szert, kanonok 
emléke. 

A sirboltból, a nagyváradi lat. szert, székes-egyház sir-
boltjából jövök : hova főtiszt, s tudós S z i 1 a s y János-, nagy-
váradi lat. szert, gyóntató-kanonok-, zsinati vizsgáló-, püspöki 
biztos-, szent hittan tudora-, s a magyar akadémia tisztelet-
beli tagjának hült porait, roppant nép jelenlétében püspökünk 
ő nagyméltósága által beszentelve, a feltámadás nagy napjáig 
örök nyugalomra ma , nov. 6-án , letettük. Szivem csordultig 
tele a fájdalommal, mellyet nem egyedül én érzek, ki a hála 
szent könyeit sirtam el koporsója fölött : hanem velem együtt 
százan és ezeren, minden rang és rend, minden osztály és 
állapot, minden vallás- és nemzetiség-különbség nélkül a bol-
dogultnak elhunyta fölött keblökben éreznek ! 

Az isteni gondviselés ugy rendelé, hogy számtalan ta-
nítványai közül, kiket a lelkipásztorság tudományára tanitott, 
legalább egy legyen halála óráján mellette, végküzdelmeiben 
vigasztalására ; ki azon szabályokat, mellyeknek megtartását 
a haldoklók körül ő tanította, szeretett tanitója tisztelt szemé-
lyére alkalmazva vegye foganatba ! 

A megboldogult, Vas megyében, Bögötén született, 
1795-ik évi január hó 7-én ; meghalt f. évi novemberhó^4-én, 

vizkórban 1). Már a nyár közepén mutatkoztak a kórjelek 
raj ta: de ő soha sem panaszolkodott; s csak halála előtt hat 
héttel , midőn betegsége sulyosodni kezdett, feküdt le az ágy-
ba, mellyből többé föl sem kelt. Első teendője volt lefekvése-
kor, a haldoklók szentségeiben példás buzgósággal részesülni, 
s magát a nagy útra elkészíteni. Betegségét, egészen az utolsó 
perczig, keresztényi béketűréssel, és Isten akaratábani teljes 
megnyugvással szenvedte. Midőn vigasztalók ő t , mindig az 
Isten akaratával nyugtatá meg magát és minket; mondván: 
„Ha az Istennek ugy tetszik , hogy még éljek , legyen életem 
az ő dicsőségére ; ha pedig ő szent Fölségének az határozata 
felőlem, hogy meghaljak, legyen halálom is az ő dicsőségére." 
Elete ugy , mint halála, egy katholikus pap példányélete és 
halála volt. Munkásság és igyekezet, kitartás és állhatatosság, 
hűség és lelkismeretesség, vallásos buzgóság és tiszta haza-
fiság , ezek voltak életének jellemvonásai.. . Avagy minek bi-
zonyítványai azon három rendbeli nagyobb müvei (hogy 
apróbb munkáit ne említsem), mellyeket ,A n e v e l é s t u -
d o m á n y a ' , ,A l e l k i p á s z t o r s á g t u d o m á n y a ' , s 
, P h i l o s o p h i a i t a n u l m á n y o k ' czime alat t , szeretett 
nemzete édes nyelvén kiadott: ha nem törhetlen munkásságá-
nak, egyháza é3 hazája iránti lángoló, rendületlen szereteté-
nek? Vagy menjünk, és járjuk be a drága hon szép vidé-
keit : és mindenütt a megboldogultnak volt tanítványaira aka-
dunk ; kiket ő Pesten a lelkipásztorság tudományába , mint 
ennek tanára, szakértőleg beavatott; és ezek mindnyájan 
Szilasynk tudományos ismeretei, tapasztalatai, lelkismeretes 
pontossága, hitbuzgalma, egyház és hon szerelme mellett ta-
núskodnak. Beszédei, mellyeket a magyar akadémia üléseiben 
elszavalt, értekezései, bírálatai, mellyeket felolvasott, nem-
zete és hazája emelkedésére törekvő magas szellemének, mély 
bölcsészeti buvárlatainak , s lankadni nem tudó szorgalmának 
mind megannyi csalhatlan bizonyítványai ! 

Volt azonban az ő nemes lelkének különösen kitűnő két 
erénye, mellyek főleg kanonoki életében lőnek szemlélhetők-
ké ; a mennyiben ekkor egy részről nagyobb jövedelme, más 
részről magasabb hivatali állása, tágasabb mezőt nyitának neki 
ezen erények gyakorlatára. S e két erény: a jótékonyság, és 
a kor szükségelte ujabb egyházi institutiók ügyének felkaro-
lása. Jótéteményeit hirdetik a szegény lelkészek és tanitók, 
kiket a püspökünk ő nagyméltósága által kezdeményezett és 
folytonosan atyailag ápolt alapítványnak évenkint több szá-
zakkali gyarapításával nagylelküleg segitett ; beszélik a sze-
gények, árvák és özvegyek, kiknek ínség facsarta könyüiket 
gazdag adományaival letörlé ; mutatják a templomok, mellyek-
nek ékesitésére s feldiszesitésére évenkint tetemes összeget 
forditott. 

Mit mondjunk a gyermeknöveldéről, mellyet az eddig 
szétszórtan állott árva s vallásos gyermekek intézeteiből ösz-
szealkotott, s püspökünk ő nagyméltóságának magas eszmé-
jét megtestesítve, gyermeknöveldévé alakitott? Mint az édes 
anya saját szülöttjét, lelke egész melegével öleié át ez intéze-
t e t , s részint saját áldozataival (6000 p. frtnyi örökös alapit-
ványnyal látván el azt), részint tőkepénzeinek kellő rendbe-

1 ) Nem irtam életirást ; mert hiszen az a .Magyar irók életraj-
zií'-ban terjedelmesen közölve van : hanem irtam inkább néhány vonást 
a boldogultnak élete- s halálából, minek mindenki hasznát veheti, s az 
elhunytat szépen jellemzi. 
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hozatalával, és a hátrányban levő kamatok behajtásával, 
olly állapotba helyezé, hogy az pár év alatt bizonyosan meg-
közelitendé a czélt, mellyért létezik. Betegsége egész ideje 
alatt kiváló gonddal viseltetett ezen intézet iránt. Midőn az 
iskolai év kezdetével, betegsége által akadályoztatva, az in-
tézetet személyesen meg nem látogathatá , annak elöljáróit hi-
vatá magához, s ezekkel értekezett a czélszerüknek talált 
intézkedések felől ; de a növendékek közül is néhányat beteg-
ágyához hivatott, s velők, mint az édes atya kedves gyer-
mekeivel nyájasan beszélgetett : buzditva és lelkesítve őket 
az erkölcsök- és tudományokbani előhaladásra. Ezen inté-
zet volt nappali s éjjeli gondjai- s aggodalmainak tárgya. Er-
ről , és annak jövőjéről olly kedvesen beszélt ; s betegsége 
alatt is nem egyszer nyilvánitáazon óhajtását: vajha még pár 
évig élhetne, hogy ezen intézetet tökéletességre vihetné, s 
püspökünk ő nagyméltósága magas eszméjét megtestesitve, 
megszilárdulva szemlélhetné. Ez az intézet-, és annak jövője 
szivvérével volt egygyé forrva. 

Nem czélunk, számtalan jótéteményeit , mellyeket a 
megboldogultnak, az Isten és ember, az egyház és haza iránti 
szeretettől lángoló tiszta lelke véghez vi t t , elősorolni : ugy is 
föl vannak azok jegyezve az élet könyvébe; s ha az, ki csak 
egy ital vizet ád a szegénynek Jézus nevében, jutalmazat-
lanul nem marad : hiszszük, hogy Szilasynk megdicsőült lelke 
is, ki annyiaknak nyujta inségökben segélyt, és olly sok szülét-
len árvát részesite jótéteményei áldásaiban , az Isten kezéből 
immár elvevé a hervadhatlan koszorút, melly az ő számára 
készíttetett. 

Nem volt ő sem szülöttje, sem neveltje a nagyváradi 
egyházi megyének : de szive lángolón égett ennek javáért ; és 
jótettei, mellyekkel életében, és halála után végrendeletében 
(melly egyházias gondolkozása- és érzelmeinek nagyszerű bi-
zonyítványa) azt boldogítani vágyott , hangosan hirdetik keb-
lének irántai nemes hajlamát. Az ő emléke áldásban maradand 
közöttünk, s mig egy fia lesz e megyének, neve örökké fog élni ! 

Halála előtt néhány nappal emlité , hogy ő betegségé-
nek ideje alatt is elmondja mindennapi imáját a pápa ő szent-
ségeért, ő Fölsége- a királyért , a prímásért , püspökeért, és 
minden egyházi- és világiakért, különösen azokért, kik vele 
lelki viszonyban állanak ; és mondá, hogy ha meghal, menny-
országban is imádkozni fog értünk, az egyházért és a hazáért! 
De egyszersmind arra is felkért , hogy mi is imádkozzunk ér-
te. Tehát imádkozzunk, és mondjuk el : hogy adjon az Isten 
neki örök nyugalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki, 
mind örökké ! Amen. -f-

. » « H : lK t J>IM '1'• « »— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. hó 5-én kelt legmagasabb, sajátkezű 

kabinetiratával Magyarország herczeg-primását, S c i t o v s z k y bi-
bornokot, ötven éves papi jubilaeumának alkalmából, aLipótrend nagy-
keresztjével legkegyelmesebben foldiszesiteni méltóztatott. (W. Z.) 

Pest , nov. 10-én. A Szent-István-Társulatnak imént 
megtartott nagy - gyűlése felől előlegesen annyit Írhatunk, 
hogy az azt megelőzött isteni-szolgálat, — tudnillik a belvárosi 
plébánia - templomban , reggeli nyolcz órakor, nagys. és ft. 
D a n i e 1 i k János prépost és kanonok ur által mondott sz.-
mise — után, a plébániai lak teremében, mélt. gróf K á r o l y i 

István elnöklete alat t , tiz órakor nyittatott meg ; és a mélt. 
gróf bevezető szavai után, a gyűlés elé terjesztett tárgyak 
főbbjeit alelnök ő nagysága szokott ékesenszólással, a számo-
san egybegyűlt társulati tagok hangos tetszésnyilvánításai 
közt adta elő. Az egészet közölni kivánván, lapunk mai szá-
mában csak az első részt adhatjuk : a többit, hely szűke miatt, 
kénytelenek levén jövőre hagyni. A gyűlésben ft. P a r s i An-
gyal bukaresti püspökön kivül, V i b e r József fölszentelt, és 
F o g a r a s s y Mihály czimz. püspök urak is részt venni mél-
tóztattak ; valamint azt gr. N á d a s d y Lipót és más egyházi 
és világi főurak, jelenlétökkel diszesiték. A gyűlésnek dél-
előtti 11 és fél órakor volt vége. 

Pest , nov. 9-én. Mélt. és ft. C s a j á g h y Sándor ur, 
Csanád egyházmegye püspöke, az o l t á r - t á r s u l a t (igy 
nevezzük ezentúl rövidség kedveért, ,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 á n a k , 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 n e k t á r s u l a -
t á t ' ) szent czéljának előmozdítására 100 a. é. frtot ajándé-
kozni kegyeskedett. Midőn a zsenge társulat tagjai e neveze-
tes összegért leforróbb hálaköszönetet mondanak , egyúttal 
a fölötti örömüket nyilvánítják , hogy ezen kegyes adományo-
zással épen a társulat megnyitásának ünnepén vigasztaltattak 
meg; miben Istenbeni bizalmuk, u j tanújelét látja annak, hogy 
az Ur az ő dicsőségét keresőt magára nem hagyja. 

Esztergom, Sz.-Andráshó 7-én. ( S c i t o v s z k y Já-
nos főmagasságu bibornok-érsek arany-misei ünnepélye. Vége.) 
Következett a szent-mise, mellynek kezdetén, valamint 50 évek 
előtt a ,Veni Sancte'-t, ugy most is csengő ezüst-hangon mondá 
el ő főmagassága a ,Te Deum'-ot. A sz.-misét e napra nagy szor-
galommal és művészi ililettséggel készité a főszékes-egyházi 
karigazgató, t. Szeyler Károly ur ; kivéve a ,Salve Reginá'-t of-
fertorium alatt, melly Morlachi müve. Sz.-mise végével kezdőd-
tek az áldások, mialatt újra a papnövendékek éneklék négyes-
ben a ,BenedicteDomini Brachiaprotende : Quas tulisti coelitus, 
Gratias protende' ! kezdetű, és szintén ft. Pelikán tanár ur által 
készitett éneket. Ott állt ő főmagassága kiterjesztett karokkal, 
mellyek, mintegy szárnyak alá siettünk mindnyájan : hogy 
elvegyük az áldást , mint elvevék egykor az apostolok és ta-
nítványok a mennybe menő Jézustól. Első volt , ki az áldást 
elfogadá, a kormányzó főherczeg ő fensége ; ki zsámolyon tér-
delve vevé azt. Utána következett a bécsi bibornok-érsek , ő 
főmagasságának kézvezetője ; ez után jött a nm. püspöki kar, 
mellynek jelenlevő tagjait könyek közt csókolá meg ő főmagas-
sága. Ekkor térdre borultak a többi jelenlevő áldozárok, és 
ezek elvették a főpásztor atyai áldását Most egyszerre 
kardcsörgés vegyült a néma csendbe ; mozgás támadt az oltár 
evangeliumi részén : a magyar főurak közeledtek az oltárhoz, 
az ország prímásától veendők az áldást ; mintha valami nagy út-
ra készülne az egész nemzet, vagy most haldoklanék annak első 
apostoli királya S ő főmagassága szószékre lép, szól a papi 
hivatalról, az első- és arany-misei áldásról ; alázatos vallomást 
tesz, hogy porból emelé fel őt Isten , s helyezé a magyar ha-
zában első székre, az esztergomi érseki székre. Majd azután 
kiterjeszti karjait , és áldást ád a népek ezereire. — Minden-
nek vége levén, azon renddel, mellyel a szentegyházba jöttek, 
visszatérének mind lakaikba; zajos éljen-kiáltások közt vonul-
va végig az utczákon. Útközben emlékpénzek szórattak a nép 
közé. Ebéd alatt, hogy poharak ürittettek ő Felségeért, a ma-
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gas személye képviselőjeért, meg ő főmagasságaért, az arany-
misésért, a magyar nemzet képviselőiért, a magyar főurakért, 
a Szent István-Társulatért stb., azt, ugy hiszem, nem szükség 
mondanom. Elmondom mégis azt, hogy ő főmagassága laká-
ban 110, a papnöveldében 350, a káptalani vendéglőben 50 
láttatott el ez alkalommal ; meg elmondom azt is , hogy leg-
alább 20-féIe alkalmi versezetet láttam itt, ő főmagassága tisz-
teletére felajánlva. Ezek közül emiithetem a nagyszombati 
convictusét, egy kis könyvecskét, ,Arany-misei koszorú' czim 
alatt, stb. Esti öt órakor visszaindult ő fensége a kormányzó 
főherczeg ur ; itthon pedig még jó darabig vigan voltunk. 
Szólt a zene ő főmagassága ablaka alatt; közbe - közbe az ég 
dörgése is beleszólván. Az ég áldása legyen rajtad, kegyes fő-
pásztor ! hogy még több hasonló örömet szerezz egész egy-
házunk- és hazánknak ! 

P é c s , november 6-án. Nem csak Esztergom bérczei öl-
töttek ünnepi fényt e napon magukra : Pécs is megemlékezett 
hajdani szeretett főpásztoráról, S c i t o v s z k y János ő emi-
nentiájáról. Az általa alapított szép apácza-templomban mu-
tattatott be a sz.-mise-áldozat az egek Urának , teljes egyházi 
segédlet mellett. A városi tanács díszruhában jelent meg, a 
buzgó nénék által eleve fölékesittetett csinos templomban; ugy 
szinte más előkelő szülők és nép. A zene Schmidt Péter ve-
zetése mellett igen jól sikerült. Oífertoriumkor az e napra 
szerzett hymnus énekeltetett, és elbájolta a hallgatókat. 
Nagy Isten! áldd meg hazánk áldornagyát; ki életének min-
den perczeit dicsőséged előmozditására szentelte ; ki alatt 
megyénk fölvirágzott, a népnevelés megujult ; ki a szegények-
nek , özvegyeknek , árváknak atyja volt ! Tartsd meg őt még 
számos évig az egyház és haza jólléteért! — Valamint minden 
évben, ugy az idén is minden templomban szépen tartatott 
meg a halottak estéje. A temető nagyszerűen volt kivilá-
gítva : de óhajtható volna több ajtatosság, és [halottak iránti 
kegyelet. Sz. H. és R. urak bájos énekök által az ájtatossági 
ünnepélyt nagyban emelték : fogadják a közönség részéről 
köszönetünket. 

ISécs , P á z m á n y - i n t é z e t , nov. 7-én. Mig a ma-
gyar Sión koronázott orma, s vele az egész hon örömhangok-
ba tör ki ; mig minden magasan dobogó kebelben a hála ér-
zete áradoz Isten iránt, hogy országunk bíboros érsek-atyját 
szent szolgálatában hosszú félszázadon át lelki s testi épség-
ben megtartani méltóztatott : szerény tehetségünk szerint mi 
is megülni kívántuk kis körünkben e hó 6-kát, ez örömteljes 
napot, a hon határain kivül. Ki akadályozhatja a szellőt, hogy 
ne lengesse a fák lombjait ; a napot, hogy ne fejtsen életet a 
természetben ; a virágot, hogy ne illatozzék ; az eget , hogy 
azúrjával a földet ne érintse? Igy szivünket sem akadályoz-
hatja mi sem, hogy örömre ne buzduljon, s lelkesedve ne hó-
doljon annak , kit szerető atyjaként ismer, midőn az Istentől 
olly kegyelemben részeltetik, melly különben is ritka ; s nagy 
alapitónk, a halhatatlan Pázmány Péter primási székén, több 
mint kilencz-százados fönállása óta csak is háromnak jutott még 
osztályrészül. „Hosszú élettel megáldom őt", mond az Ur, „és 
megmutatom neki segedelmemet!" (Zsolt. 90, 16.) Rajtad 
beteljesedének e szavak , Krisztus agg bajnoka, vitéz előhar-

czosa ! Te az Urnák választott edénye voltál ötven éven ke-
resztül: ennyi ideig fáradtál az Ur szőllejében ! Határt nem 
ismerő tevékenységed , apostoli buzgalmad müvei, mellyeket 
az egyház és hon javára tettél, arany betűkkel vannak fölírva 
az élet könyvében ! . . . Nekünk nincs egyebünk, mint csak jó 
szándékunk ; még nem léptünk ki a tettek mezejére ; [kis vi-
lágunkat a növelde falai határolják : ünnepélyünk is tehát csak 
e térre szoritkozott. Midőn eljött az ünnepély napja, különben 
is igen csinos kápolnánk még szebb fényben ragyogott : virá-
gok pompáztak az oltár gyertyái mögött, s mindnyájan kar-
ingekben jelentünk meg e ritka ünnepélyen ; melly kezdetét 
vette tisztelt lelki igazgatónk nem kevésbbé avatott és lelkes, 
mint ékes latin beszédével. Óhajtandó , bárcsak szerző az áta-
lános kivánatnak engedve , közrebocsátaná e müvét : részint 
hogy az ünnepelt főmagasságu íőpap iránti el nem évülő sze-
retet s hódolat egy emlékkel gazdagodjék ; részint pedig, hogy 
e , napjainkban már egészen parlagon hagyott irodalmi tér 
egy jeles müvei gyarapodjék. Sz. beszéd után a vérontás nél-
küli áldozatot föntisztelt elöljárónk mutatta be a Mindenható-
nak , teljes egyházi segédlet mellett: saját kebelünkből vá-
lasztott énekkarunk pedig KIoss miséjét énekelte. Délután az 
Oltári-szentség kitétele mellett letenye tartatott; s igy befe-
jeztük az ünnepélyt, gyermeki kegyeletünk e felejthetlen ün-
nepét! Ez örömnappal kapcsolatban meg kell emlitenem, hogy 
collegiumunk diszes kiállitásu hódolati ódával is kedveske-
dett ő eminentiájának ; mellyet is remek kötésben szeretett 
igazgatónk volt szerencsés átnyújthatni. Szent lesz előttünk 
e nap emléke, s gyakran fogunk ódánk ama versszakára visz-
szagondolni ; melly a főpapi tökélyekben tündöklő pásztort 
tünteti elénk. 

Ut miles héros , pastor amicus, et 
Iiifracta fores dextra manus Dei, 

Ad cuncta prorata , quae saluti 
Ecclesiae expediunt, Deique 

Augent honores. Ut sacra vulnera 
Christi in ferenda nobis opima ope 

Labore constanti secundes, 
Et propriis gregem alas medullis ! 

Nem lesz talán egyúttal egészen érdektelen , némi statistikai 
adatokkal szolgálni az olvasónak intézetünkről. Növeldénk nö-
vendékeinek létszáma ez évben 58 : jóval több, mint más 
években. Ezek közül az esztergomi megyéből van 19 ; az er-
délyiből 4 ; a győri, rosnyói, szepesi megyékből három-há-
rom ; a beszterczei, csanádi, diakovári, kalocsai, pécsi, szath-
mári , székesfehérvári, szombathelyi és váczi megyékből, s a 
cisterciek szerzetéből kettő-kettő ; végül az egri, kassai, nagy-
váradi , nyitrai, veszprémi és zágrábi megyékből egy-egy ; s 
igy összesen 20 megyéből, és egy szerzetes-rendből vannak 
itt növendékek. Iskolaév szerint van 11 negyedéves, 12 har-
mad-, 21 másod-, és 13 első éves. A többire Isten velünk! 

R. J., pázm. növ.-pap. 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által 

emeltetendő Sz.-István-oltárra : 
Baráti körben gyűjtetett, Egerben 9 frt 60 kr. a. é., és 1 darab arany. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i K a r o l y . 
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T a r t a l o m : Az olasz kérdés. II. III. — A Szent-Ist-
ván-Társulat nagy-gyűlésén mondott elnöki beszéd. (Folyt.) 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarországból. 

Az olasz kérdés. 
H. 

Azóta, hogy első czikkünket (1. .Religio' 14. sz.) 
irtuk, az olasz kérdésre nézve látszólag ugyan ke-
vés, de valóban sok történt : bárha még mindig nem 
döntetett el. Látszólag a megtámadt pápai hatalom 
most is előbbi nyomasztó helyezetében sinylik : az 
alattvalók pedig tetszésök szerint teszik le uralkodói-
kat , s választják a dictatorokatésregenseket. Ebben 
azóta mi változás sem történt. De a franczia clerus nyi-
latkozata, bármit mondjanak is az antikath. lapok, 
megrendité, s gondolkodásba ejté azóta a sz.-székre 
nézve legveszélyesbbé válhatott hatalom kezelőit: s 
ez roppant eredmény. Azóta meggyőződhetett min-
den , s kétségkívül meggyőződtek ők is, hogy nem 
lehet „a pápaságból" (mint ezt az I. czilckünkben idé-
zett röpirat szerzője remélte,) „egy franczia nem-
zeti intézetet csinálni" ; mit pedig a prot. iró szint-
olly nagyszerű, mint k ö n n y e n kivihető eszmé-
nek tartott. III. Napoleon császár hallgatást paran-
csolt ugyan, legalább a napi irodalom terén, a 
püspöki karnak: de meglepő mérséklet- és tar-
tózkodásra kényszerité a forradalmi erőt is; ugy, 
hogy Ellenborough ur, Brougham lordhoz nov. 5-én 
irt hires levelében, már-már kétségbe esik Olaszhon 
sorsa fölött, a kínálkozott alkalom elhanyagolása 
miatt. „Olly emberek vezérletére hagyatva, ugy 
mond, kik elhamarkodva választattak, és nem vol-
tak képesek a crisis perczében, midőn a kormány-
zásra hivattak, a bennök helyezett reménynek meg-
felelni: Közép-Olaszország csak hiányosan van, tartok 
tőle, a két l e g m e g v e t e n d ő b b hadsereg (!),tud-
nillik a nápolyi, s pápai ellen, megvédve. De nem 
akarok még minden reménynyel felhagyni. Akarom 
remélni, hogy az olaszok, feltüzelve a hónuk irá-
nyábani sértések által, mellyek a Francziaország ál-
tal a congressusban szőnyegre hozandó követelések-

ben rejlenek, önmaguk fognak, élve jogukkal, kor-
mány t választani ; s fölkelve, mindnyájan fegyvert 
ragadandnak, melly egyedül biztosithatja jogaikat." 
S Garibaldit ajánlva nekik vezérül, kinek föltétlen 
engedelmességet igényel részökről, őt már csak az-
ért is legalkalmasabbnak hiszi erre, mivel „Franczia-
ország irányában legkisebb tartózkodásra sincs kö-
telezve." 

Anglia tehát, mellynek érzelmeit Ellenborough 
sorai kellőleg föltárják, még mindig hü az olasz kér-
désben adott jelszóhoz : ,a catholicismust tulajdon-
képeni vára- s erősségében, az olasz félszigeten meg-
támadni , s a pápai hatalmat', az egység tulajdonké-
peni kapcsát, és minden felekezetesség gyökeres el-
lenségét, ,végkép eltörülni.' Azért nem akar még 
mindig a Mortara-ügy is nyugodni. Hisz annak an-
gol részrőli kizsákmányolása tette épen világhírűvé: 
mikép lehetne tehát vele a kivívott diadal előtt fel-
hagyni? A londoni ,Express' szerint Roussel lord 
még nov. 7-én is kegyeskedett egy küldöttséget el-
fogadni, melly a pápai kormány által a Mortara-
ügyben követett eljárás ellen óvást tesz, és kéri, 
hogy a királyné kormánya ez ügyre egész Europa fi-
gyelmét vonni törekedjék. S ezen óvástételt és kérel-
met az angol főegyház és állam, tehát a protestantismus 
politikai befolyása fölött őrködő hatalom, legelső 
egyházi s világi férfiai, a canterburyi érsekkel együtt 
aláírták — Montefiore Mózses pedig ujolag Romába 
készül: mig társa Parisba megy (észszel-e, vagy 
pénzzel?) az ingadozó latba kellő súlyt vetni. 

Eddig minden a régiben van. De azóta az orle-
ansi püspök nyilatkozata is világot látott, és Monta-
lembert gróf is megszólalt! Vagy ez a kérdést illető-
leg mit sem nyom ? Ugy hiszszük, igen. Mert a 
két okirat (mi legalább annak tartjuk a grófét is,) 
mindenesetre megtanított minket, az olasz kérdést 
ollyannak tekinteni, mellynek csomói nem egyedül 
Londonban köttettek, és igy megoldatást is nem 
egyedül onnan várnak. Ma már lehetetlen eltitkolni 
magunk és mások elől, hogy a kath. egyház és pá-
paság ügye, ha annak eldöntetése kedvezőtlenül üt-
ne ki, a felelősség terhével, ha nem is kizárólag 
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(mint ezt Montalembert, a nemzeti becsületre félté-
keny államférfi gondolja), főleg mégis a franczia 
nemzetet, ennek mostani kormányát és uralkodóját 
fogná a jelenkor és utóvilág Ítélőszéke előtt nyomni: 
mert a hatalmas franczia kormány, s az olaszországi 
viszonyokra olly roppant befolyást gyakorló fejede-
lem, lesz oka, ha az ellenséges megtámadást, a tét-
len elnézés, vagy épen fölbátorító helyeslés győze-
delemre segíti. S ebben tudvalevőleg a ,L' Univers' 
sem mond ellent; melly pedig a nemes gróffal nem 
mindig járt egy uton, s állott baráti viszonyban. 
Most már jóformán ismerjük a pápai hatalom iránt 
ellenséges elemek természetét: bárha kellőleg nem 
látjuk is be az azokat közremunkáltató mesterség 
titkát. Mert hogy e, különben össze nem férő ele-
mek, egy bűvös erejű médiumot szükségeinek, ki-
ki belátja. De hisz az idő mindent megfejt; megfog-
ja tehát azt is fejteni, mikép szövetkezhetett azonegy, 
a romai sz.-szék- és catholicismusra nézve annyira 
vészteljes kísérlet végrehajtására, a kath. egyház 
,első fia' lord Palmerstonnal. Az idő leleplezendi 
azon terveket is, mellyeket jelenleg még sűrű ho-
mály fed ; s mellyek a kath. népek legkitünőbbikét 
olly színben tüntetik föl, mint a haeresis-Judaismus-
és hitetlenséggel azonegy sajnos czélra, tudnillik a 
kath. egység szétrobbantására, vagy a pápának egy 
külön állam szolgálatába döntésére törekvőt. Addig 
mi elégedjünk meg azon nagybecsüfelvilágositások-
kal , mellyeket a dolog lényegébe mélyebben pillan-
tó lángész, vagy a tervek szövőihez közelebb álló 
tanú nyúj t , s az események folyama naponkint de-
rültebb fénybe állit. Helyén lesz azért a két esemény-
szerű nyilatkozatot, az orleansi püspökét tudnillik, 
és Montalembert grófét, legalább főbb pontjaiban 
közölni. A következtetések mindenkire nézve köny-
nyük leendnek: minket pedig hosszas előterjeszté-
sektől fognak felszabaditni ; mivel ez idézetek egy-
szersmind bizonyítványok jellemével és tulajdonsá-
gaival birnak. Az igazságot néha csak kimondani 
kell, s már be is van bizonyítva. 

III. 
A ,L' Univers' october 7-én, lapja élén a követ-

kező czikket közölte : mint az orleansi püspök óvás-
tételét ,ama merényletek ellen, mellyekkel sz. atyánk, 
a pápa, s az apostoli sz.-szék fenyegettetnek, és e 
pillanatban sujtvák.' 

„Lehetetlen többé hallgatnom, s nem tiltakoznom, 
részemről legalább, azon merényletek ellen, mely-
lyeknek sz. atyánk, a pápa, s az apostoli sz.-szék 

folytonosan ki vannak, szemeink láttára téve. Nem 
tudom tovább is szivembe visszanyomni, hogy ki 
ne törjenek, az azt dagasztó érzetek, mellyeket ben-
nem, és jól tudom, velem együtt minden kath. szív-
ben , egy illy látvány támaszt. Minő lélek is laknék 
bennünk, ha jelen perczben fájdalmasan nem érez-
nénk, vagyis inkább, ha hallgatva tűrnénk el ennyi 
méltatlanságot? Mikép láthatni, mikép hallhatni 
hideg vérrel azt , a mit naponkint hallunk és szem-
lélünk ? Lehetséges-e, hogy, midőn keserűséggel 
itatják a hivők atyját , midőn a kath. egyház fölsé-
ges fejét méltatlan erőszakoskodással terhelik, mi-
dőn gyalázattal illetnek egy szelid és ajtatos főpa-
pot , midőn népei közt a fejetlenség és lázadás tüzét 
szítják, midőn végre, a legrégibb és legszentebb jo-
gok letapodásával, a Ieggyülületesebb kifosztások ké-
szíttetnek elő, s hajtatnak végre: lehetséges-e, hogy 
ne törjön ki kebelünkből a kiáltás, és hogy ne tilta-
kozzunk ellene máskép is, mint csupán elfojtott fáj-
dalomérzeteink és hallgatag kcnyeink által?" 

„Valljon ki tudna még tovább is a kath. lélek-
ismeret szabadságában hinni Európában, ha a nyil-
vánosság törvényes orgánjai minden tartományban, 
nem mondanák.ki fönszóval, mit az igazság és reli-
gio iránti tisztelet mindenkinek lelke mélyében hir-
det? A villafrancai bölcs béke, vagyis három hónap 
óta, mit látunk Olaszországban egyebet, mint a go-
noszok bátorságát, a jók levertségét, a forradalmi 
elmék diadalát, a lázadás és fölkelés állandósítását? 
S mi mindezen rosszakat tetézi, az, hogy azok tör-
vényes uralkodóknál készíttettek elő, s lőnek ren-
dezve, daczára minden európai közjognak; sőt még 
az egyház fejének államaiba is átvitettek egy olly 
fejedelem ügynökei s megbízottjai által, ki (rendkí-
vüli eset !) az európai legjelesebb kir. családok egyi-
kének fia; s ki magát, a mi még sajnosabb, katho-
likusnak mondja? Vagy fogja-e valaki mondani mer-
ni, hogy Toscana, Parma, s a pápai államok semmi 
kivülrőli nyomásnak sem voltak kitéve; s hogy ama 
városok fellázadása, mellyek egy év előtt örömki-
áltásokkal üdvözlék a pápát, a népek ö n k é n y t e s 
mozgalma lett légyen: nem pedig az örökös for-
radalmak azon mestereinek, a közrend és béke 
amaz engesztelhetlen ellenségeinek müve, kiktől egy 
korábbi időszakban franczia fegyverek szabaditák 
meg az általuk elnyomott Romát ? Nem nyilvános-e, 
hogy itt a forradalom működik?. . . Nem akarták-e 
IX. Piust, a pápák legjobbik- és nagylelkübbikét 
tenni azon vérért felelőssé, mellyet önmaguk ontot-
tak ki ; makacs fellázadásukkal egy fájdalmas, de 



szükségessé vált visszatorlást idézvén elő ? S lehet-e 
pirulás nélkül azon aljas rágalmak emlékét megújí-
tanom, mellyeket a sz. atya, s iránta hü ministere el-
len egy franczia toll, hogy kellő szóval éljek, ki-
okádot t? . . . S valljon minő jogra , milly elvre hivat-
kozhatnak, ez anai'chiai s fosztogató politikának , az 
igazságosság ezen teljes elfeledése-, és hogy röviden 
mindent kifejezzünk, ennyi aljas ármányoknak vé-
delméül? ő k elnyomást, népek óhaját , felszabadí-
tást mernek emlegetni." 

„Elnyomás ! De tehát létezett-e valaha elnyo-
más, hasonlítható ahhoz, mellyet egy, a pártok ural-
kodásának alávetett nép szenved ; mellyet ők kime-
rítenek , elzuznak, tönkre tesznek, s miután száját 
bezárták és megfékezték, azt mondják a világnak: 
,Ő szabad; íme, mint beszél !' És azt hiszik, hogy 
egész Európát rászedték szörnyű, s ünnepélyes ha-
zugságaikkal ! — A népek óhajtása ! Ez több merő 
szép szónál: ez egy fönséges dolog! De valljon őszinte 
lélekkel hivatkoztok-e rá? Ha ti őszinték vagytok, 
ha nem játszotok Europa színe előtt saját nagyravá-
gyástok érdekében, egy rosszul takargatott álarczos 
szerepet : mondjátok meg, miért nem hallgatjátok 
meg, miért nyomjátok el dictaturátok gyűlöletes 
bilincseivel, sajtótörvényeitek legönkényesebb és 
részrehajlóbb alkalmazásával, Savoya óhajtását? 
Nem, mintha magam is osztoznám benne ; nem : az 
én véleményem szerint Savoya nem eléggé béketűrő; 
ő hamar elfeledi, egyetlen nap alatt feledi nyolcz 
egész század bölcseségét és dicsőségét: de végre is, 
kérlek, és jogom van, titeket kérni, hagyjátok szólni 
Savoyát, e nemes tartományt, dynastiátok bölcső-
jé t ; melly mindig veletek tartana, és büszke lenne 
r á , föntarthatni nevét, melly a tietek is, melly érte-
tek kész lenne mindent, még legdrágább érdekeit is 
feláldozni, ha csak legalább religióját sértetlenül 
hagynátok! Valljon ti neki szabadon engeditek-e 
vágyait nyilvánitni ? Megbocsátjátok-e neki a von-
zalmat, melly őt vallásos fájdalmában Francziaország 
felé huzza? Kinek meritek ezt mondani? Miért ekét-
féle beszéd, e külön mérték, e nem egyenlő igazság-
szolgáltatás ? Esztelen és vakmerő emberek, rövidlátó 
politikusok ! kik Olaszhon nagy politikusától mit sem 
látszottatok eltanulni, a ravaszság ama tudományán 
kivül, melly ellen mindenkor tiltakozni, Europa ne-
mesebb diplomatiájának dicsősége *). Ha ti a kérdést 
ekkép akarjátok tenni, ha valamennyi megállapított 
hatalmasságok és törvényes uralkodók a népek tör-

*) A ,megszabadított' Olaszhon, legelső teendői közé 
tartozónak hiszi, Macchiavellinek emlékszobrot emelni ! S z e r k. 

vényszéke eléidézendők: valljon nem érzitek-e lábai-
tok alatt egész Europa területét megrendülni? S 
nem kellend-e ama nagy nemzeteknek is részökről 
remegniek, mellyekre ti természetes gyengeségtek 
érzetében támaszkodni akartok? A népek óhajtásai! 
S valljon ki gondol Lengyelországohajtásaival? Mi-
nő komoly igyekezetre találunk, a lefolyt század ama 
gyűlöletes igazságtalanságának helyrehozására egy 
nagy kath. nemzet irányában, melly még 1683-ban 
is megmentette a mozlem barbárságtól Austriát, 
Európát, és a kereszténységet ? Vagy talán a rajnai 
tartományok nem hallatták szinte saját óhajtásai-
kat ? És a keleti keresztények tizenhárom milliója 
által nyilvánított ohajokat hajlandók vagytok-e meg-
hallgatni? S a kath. Irhonnak nincsenek-e szinte 
óhajtásai ?" (Folytattatik.) 

A Szent-István-Társulat nagygyűlésén 
mondott elnöki beszéd. 

(Folytatás.) 

Innen van, hogy mihelyest valamelly nemzetben a vallás 
hüledezni kezd: a feloszlás jelei is azonnal jelentkeznek, s csak 
azon intézmények birtak az idő folyamában némi tartóssággal, 
mellyek mint L y c u r g é , N u m á é , N a g y-K á r o 1 y é , sz. 
I s t v á n é , a hitalapra valának fektetve. A történet ta-
núságot tesz róla , hogy, valamint a vallástól elszigetelt 
tudomány egyetlen-egyet sem képes azon nagy eszmék közül 
akár megállapítani, akár föntartani, mellyeken, mint megany-
nyi oszlopokon, a társadalmi szervezet igazsága nyugszik : 
ugy viszont az emberiség igazai, jogai, érdekei csak akkor 
vannak tökéletes biztosságba helyezve, ha azok körül és mel-
lett őrök gyanánt a kezetfogott és vállvetett összes szellemi 
tekintélyek állnak. 

Nincs , ki kétségbe vonhatná, hogy a miveltség és pol-
gárisodás legfőbb, leglényegesebb tényezőjét a vallás és val-
lási tudományok teszik , következésképen ezeknek elhanyago-
lása csak a miveltség és humanitás előmenetelét hátráltatja. A 
tudomány, szövetségben a hit tel , legyőzhetlen, föntartó és 
képező hatalom ; hit nélkül, vagy ellenében , ha nem pusztán 
rontó, legalább nem polgárosító, megvédeni és föntartani 
gyenge. Az indus ezredévek óta birja az olly sokaktól minden-
hatóként dicsőitett szám- és mennyiségtant ; a chinai majdnem 
4000 év óta ismeri C o n f u t s e és L a o t s e rendszerét, a de-
lejtüt és puskaport pedig előbb, semmint az európai : s mégis 
mindez idő óta egész napjainkig veszteg maradt ; mig az arab 
tudós hasztalanul erőködött, a tudomány folyamát övéi kö-
rébe átszármaztatni. Boldogok a keresztény népek , ha meg-
becsülik hitöket, melly egyedül nem rettegi a tudomány szö-
vétnekét, nem omlik össze sugarai ki villanásánál, sőt előszó-
lítja azokat, hogy fényök árjában igazságát és tökélyeit annál 
tündöklőbben ragyogtassa. Hol volnánk ma , ha a 18-ik szá-
zad bölcsei, midőn a régi társadalom visszaélései ellen síkra 
keltek , a hit és egyház szentségét tisztelve , csak azon bilin-
cseknek szétzúzását vették volna czélba, mellyek azt leala-
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csonyitólag egy hozzá méltatlan ügy kerekeihez kötötték ? Az 
eszmék győztek ugyan, a társadalom régi épülete óriási viha-
rokban robbantatott széjjel: de az újból fölépitendőhezhiány-
zott az alap ; s előttem tisztán á l l , mikép az isteni és világi 
tudomány közti meghasonlás által megrendített közlelkisme-
retnek és társadalomnak nyugalma csak ugy adathatik vissza, 
ha a kettő közti összehangzás visszaállittatik. 

A ki netalán attól tar t , hogy mi Encyclopaediánkban a 
tudomány-ismereteknek a papi-kaszt javára kizsákmányolását 
vettük czélba : az ollyan vegye magának a fáradságot, üssön 
fel bármelly tudományos czikket, s ha benne egyéb tenden-
tiát is talál, mint a melly magából a tudományos tételből logi-
kailag foly : ám akkor Ítéljen el minket. Teljességgel nincs 
okunk r á , hogy elpalástoljuk az elvet, a szellem-irányt, mely-
lyet mi más vallásfelekezetüek irányában valamint a gyakor-
lati életben, ugy különösen az Encyclopaediában követni kí-
vánunk. Ugyanazon elv , ugyanazon szellemirány az , mellyet 
egy bíboros főpap , hazánk fia és neveltje , kinek neve e hon-
ban jól ismertetik, s tehetségei s alapítványai után a halha-
tatlanság könyvébe is bejegyeztetett, legközelebb: „ K o n -
k o r d a t e n s t a a t " czim alatt névtelenül közrebocsátott 
röpiratában kifejezett, midőn a kath. egyház és más felekeze-
tek közti viszonyról imígy nyilatkozott: ,,A kath. egyház, ugy 
mond , azon benső óhajtást tápjálja ugyan, bárha minden ke-
resztények , sőt minden emberek az ő hitvallásában egyesül-
nének , s aggódik azokon, kik az ő anyai kebelén kivül talál-
tatnak , miután azon erős meggyőződésben él, hogy nincs csak 
egy kinyilatkoztatott igazság, s ennek teljes birtokában csak 
egyedül ő van. Mindamellett minden kath. ember i s m e r i a 
szeretet törvényét : senkit nem keseríteni, senkinek ollyast 
nem tenni, mit ő maga nem óhajtana, hogy neki tegyenek 
mások. Ennél fogva ő a más hiten levők jogait is tiszteletben 
ta r t j a , nekik őszintén jót kiván , és a hol csak lehet, jót tenni 
törekszik. 0 minden, az államra nézve veszélyteleneknek el-
ismert , illyenekül bevett, vagy csak tür t vallásfelekezeteket 
is nyugodtan hagyja, hogy elveik szerint éljenek és cseleked-
jenek ; béketűréssel elvárva, hogy egykor ők is az igazságot 
megismerni, s a kath. egységbe be- s visszatérni fognak. Csu-
pán azon egyet köti ki , hogy a máskép hivők tartózkodjanak 
irányában is olly követelményektől, mellyek a kath. egyház 
elveivel nem egyeznek. Es e nézetekre nézve azon óhajtásban 
él, vajha azokat az államkormány is magáévá tenné. . . . A kath. 
állam, hitéhezi minden ragaszkodása mellett is , bizonyára 
más vallásuaknak is szolgáltathat igazságot, s e z t a n n á l 
h a t á r o z o t t a b b a n t e e n d i , m i n é l l e l k i s m e r e t e -
s e b b e n r a k a s z k o d i k s a j á t h i t e r e n d e l v é n y e i -
h e z. Ennél fogva nekünk katholikusoknak épen nincsen sem-
mikép is ellenünkre, ha a protestáns vallásfelekezetek jogai 
is minden rövidség nélkül elismertetnek s mindenki meg 
lehet győződve, hogy, ha nekik igazságos kívánságaik és sérel-
meik vannak , mellyek még jelenleg sincsenek betöltve és or-
vosolva , ez bizonyára nem a concordatumnak rovandó fel." *) 
Eddig a biborral földíszített főpap ; s én örvendek, hogy ezen 
kényes ügyben magam szavai helyett egy illy tekintélynek 
tanúvallomását használhattam. Többiben hogy ez alkalommal 
a már egyszer mondottakat ismételni ne kénytelenittessem, 

*) O e s t e r r e i c h d e r K o n k o r d a t e n s t a a t . W i e n , 
1359.40 - 4 1 . 1 . 

hivatkozom azokra, miket az 1857-iki közgyűlésen tartott 
elnöki előterjesztésemben társulatunk hivatása felől előadtam, 
a midőn annak társadalmi szükségét irodalmi, nemzetiségi és 
közéleti hármas szempontból fejtegettem. 

Végül — s ez még a legtöbbet nyomó ellenvetés —fölho-
zatott az is: hogy a társulat ezen vállalata legalább is időelőt-
ti , mennyiben a társulat anyagi tekintetben még koránsem 
szilárdult meg annyira, hogy az illy vállalattal járó költsége-
ket megbirhassa. Az ellenvetésnek annyiban igaza van, a 
mennyiben a vállalat fentartásához, ha azt azon bőkezűséggel 
az ivekben akarjuk folytatni, a mellyel kezdettük , okvetetle-
nül a tagok számának azon magassága kívántatik meg, mely-
lyen azt névlajstromunk mai nap mutatja. Attól függ tehát az 
egésznek sorsa, hogy a mutatkozó részvétet kialudni ne enged-
jük. Mert hogy e vállalat által a tagoknak jelen száma mellett 
a társulat vagyoni állása nem csak nem hanyatlott, hanem 
még valamennyire meg is javult, azt a következő szám-adatok 
tanúsítják : 

Az „E n cy c l op a e d i a" és a „S z e n t e k E l e t e" 
összes, minden néven nevezendő költségei 15,061 o. é. forintra 
rúgnak; pedig az ,,Encyclopaediá"-ból nem 50, hanem 70 4-ré-
tü iv, s igy a „Szentek Eleté"-vel együtt 90 helyett 110 
ugyanilly alakú iv nyomatik, s van évi költségül fölvéve, s ez 
utóbbi munka még fényűzéssel is vagyon kiállítva, mennyiben 
szintén minden napra egy-egy szent kép van belenyomtatva. 
E 110 iv a tagoknak évdijok fejében adatik; ezen évdijak 
6100 tagtól, ha mind befizettetnek, 19,215 o. é. forintot tesz-
nek ki , tehát a 15,061 forintra rugó költségekkel szemközt 
4,154 o. é. forint fölösleget biztosítanak. Mult évi elnöki elő-
terjesztésemben előadtam, hogy a társulatnak fönállása a tag-
dijak által még nincs biztosítva, s a társulatnak más uton még 
körül-belül 4000 forintot kell megtakaritnia, hogy a nyomtat-
ványok költségein felül még a 6680 p., vagy 7014 o. é. forint-
ra rugó kezelési költségeket is fedezhesse. Ha én már most 
ezen, 7014 frtnyi kezelési költségekből a tagdijakból fenma-
radó 4154 forintot levonom : világossá lesz , hogy jelenleg az 
emiitett uton megtakaritandó összeg már nem 4000 p., hanem 
csak 2,860 o. é. ftra rug , vagyis minden nagy költségeink 
mellett a társulat állása 1340 o. frt erejéig kedvezőbb lett. 

Ha ez idén a társulat pénztára érzékenyebben vétetett 
igénybe, a tett költségek jó nagy része nem az Encyclopae-
dia, legkevésbbé annak most elkészült első kötetének rovására 
esik. A jelen évi nagy költségeket okozták: a) a „SzentekÉle-
te", mennyiben a megjelent első 40 iv a jövő évre van antici-
pálva ; b) a gymnasialis és reáltanodák felsőbb osztályai szá-
mára szolgáló „ M a g y a r O 1 v a s ó k ö n y v"-nek 1200 p. 
frtba került átvizsgálása; c) a mult évekből ránk maradt tar-
tozások, például a Cantu Világtörténelmére, Monasteriolo-
giára, Pázmányfüzetekre, stb. fölvett, s csak ez idén teljesí-
tett előfizetések fejében ; d) több olly munkának, mint például 
a „Kinyilatkoztatás történeté"-nek P o 11 á k János egyetemi 
tanár úrtól 2 kötetben; továbbá a „Monasteriologia" első kö-
tetének , a „Pázmányfüzetek", valamint a szines sz. képek 2-
dik folyamának kiadása, vagy folytatott nyomtatása, mellyek-
nek költségeit csak a következő években reméljük bevenni; 
e) a „ R e l i g i o " egyházi és irodalmi folyóirat, mint a melly 
ez évben legkevesebb 1500 a. é. frt veszteséggel adatott ki ; 
f ) az Encyclopaedia jövendő köteteire tett előlegezések, meny-
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nyiben számos olly czikk készült már el, s küldetett be hoz-
zánk , melly még csak a következő években fog fölhasznál-
tatni ; g) egy társulati könyvtárnak fölállítása, mellynek a la-
pok kiadási hivatala mellett külön szobát béreltünk ki , s azt 
az ajándékozottakon fölül több mint 800 p.frt erejéig a leg-
szükségesebb munkákkal láttuk el; h) két bukovinai gyer-
meknek neveltetése, ruházása, s az idehozatalukra forditott 
költségek ; i) több Írónak fölsegitése , részint a már megjelent 
munkáiknak egyenest tulajdonunkká tétele, részint a fenma-
radt példányoknak megvásárlása , részint végre a nyomtatási 
költségekre adott kölcsön által. Végre k) az „Encyclopaediá"-
ra tett előkészítési munkálatok költségei, mellyek nagyobb 
részben ezen egy évet terhelék, de valósággal az egész folya-
mati idősort illetik. 

Hogy mindez együttvéve nagy költségeket okozhatott, 
azon nincs mit megütköznünk; e költségeknek jó nagy része 
azonban , mint az elősoroltakból kitűnik, a következő évekre 
van megtakaritva. Mindamellett, mint mondám, a mult évben 
megvolt társulati vagyon és érték nem csak nem csökkent, 
de sőt valamennyire meg is szaporodott. Tőkénk, melly a mult 
évben 15,600 írtból bankjegyekben, és 3600 írtból államköte-
lezvényekben állott, ma áll 14,900 írtból bankjegyek-, és 5,300 
írtból államkötelezvényekben ; készpénz-tőkénk tehát 700 írt-
tal kevesbedett ugyan, de állam-kötelezvényekben a „ R e l i -
g io" - é r t letett cautio miatt történt átcserélés folytán viszont 
1700 frttal növekedett. A még ezen évre hátralévő költsége-
ink 14,000 írtra rúgnak ugyan : de activ követeléseink is nem 
kevesebb , mint 40,000 írtra mennek föl. 

Hogy miként történt az, hogy az „Encyclopaediá"-ból 
50 iv helyett 70 ivnek kiadása lőn elhatározva, s igy annak 
költségei nem csak a feles 20 iv nyomtatási, hanem iró dija-
zási költségeivel is megtoldattak : arra nézve a május 5-iki 
választmányi gyűlésből közzétett nyilatkozat adhatja a legjobb 
fölvilágosítást, mellyet ennél fogva egész terjedelmében annál 
is inkább kell felolvasnom, mert a gyűlésnek alkalmat akarok 
adni, hogy e határozat érdemében legjobb belátása szerint 
intézkedjék. 

A nyilatkozat igy hangzik : 
„A Szent-István-Társulat folyó hó 5-én tartotta meg 

rendes havi választmányi ülését, mellyben alelnök ur többi 
közt előadta : hogy az ,Encyclopaedia' iránt hozott minden, 
legyen közgyűlési, legyen választmányi határozatok , eddi-
gelé már foganatba vannak véve, s e munkának nyomtatása 
jelenleg olly gyorsan halad előre, mikép annak a maga idején 
történendő megjelenéséről a t. közönséget habozás nélkül biz-
tosithatja. A 4-edrétü alak valamivel nagyobb a társulat által 
kiadott ,Monasteriologia'-énál ; s miután a legutóbbi közgyű-
lésen tartott alelnöki előadás lexicon-alak-nagyságu ivet emii-
tett : nehogy ez alaknak , melly különféle nagyságú lehet, ha 
az legnagyobb 8-adrétünek értelmeztetnék , 4-edrétüveli fel-
cserélése azon gyanúsításra szolgáltasson alkalmat, mintha az 
elöljáróság Ígérete ellenére a t. közönséget kevesebb tartalom-
mal kielégíteni szándékoznék : alelnök ur közzétételére kére-
tett fel azon mult havi választmányi határozatnak, melly sze-
r int , habár az encyclopaediai 4-edrét alakú ivek magukban 
is tetemesen többet tartalmaznak, mint a mennyit az eddig 
szokásban voltak 8-adrét alakban tartalmaztak ; a közgyűlés 
pedig a lexicon-alak nagyságát nem határozta meg : mégis a 

mutatkozó részvét iránti figyelemből a netaláni, habár csak 
képzelt tartalom-csökkenés kiegyenlitéseül megállapittatott : 
mikép 70 illy 4-edrétü iv fog számíttatni 50-nek, azaz : a tár-
sulati tagok é3 előfizetők évenkint az ,Encyclopaediá'-ból 50 
helyett 70 illy ivet veendnek. A „Szentek élete" hasonló alak-
nagyságban ]jnyomatik ; s igy a tagok évi illetménye a jövő 
1860-ik évtől kezdve, (melly évtől e munka is 40 ivvel esz-
tendőnkint [a tagoknak fog járni ; a jelen évre a hátralevő 
40 iv más, nyomtatás alatt levőkkel fogván kitöltetni) 110 
ivből 4-edrét alakban'álland. Ekkép a közgyűlési felhatalma-
zás, kisebb, 12-ed, 16-odrétü kiadásokat megannyi 8-ad-
rétüek gyanánt számithatni be, nem csak nem használtatik 
fel : hanem azonfölül a rendes illetmény még 20 ivvel szapo-
rittatik , mindamellett, hogy, mint már mondva volt, az en-
cyclopaediai iv betütartalma is jóval meghaladja az eddig 
szokásban volt 8-adrétü kiadások hasonló tartalmát. A 4-ed-
rétü alak elfogadását a minden tekintetbeni oeconomiai előnyök 
javasolták. Egy ívre 4-edrétben mindig többet lehet nyom-
tatni , mint ugyanarra 8-adrétben ; a tartalom pedig egy illy, 
elláthatian terjedelmű munkánál mindig főtekintetet érdemel. 
Miután pedig a választmány a csekély évi díj mellett a leg-
nagyobb lexicon-octavot nem választhatta, helyesen vélte ten-
ni : ha azt , mit ez által külső terjedelmében elejtett , a 4-ed-
rét elfogadása által béltartalomban kipótolja, s hogy a t. kö-
zönséget teljesen kielégítse, az ivek számát még 20-al meg-
szaporítja. Igy egy részről az alakkülönbség tökéletesen ki-
egyenlittetett, a munka pedig beltartalmilag tetemesen nyert." 

íme a határozat indokai. Ha mindamellett ezen indoko-
lás , főleg a tetemesen megszaporodott költségek tekintetéből, 
a közgyűlést nem találná kielégíteni, szabadságában áll a 70 
ivet 50-re leszállítani : mit azonban , bár mennyire örülnék is 
más részről gondjaink ezen megkevesbitésének, mindaddig 
nem javasolhatok, valamig a bevételi és kiadási mérleg az 
előbbi marad, azaz : a társulatot, tagjainak nem hihető meg-
apadása e lépésre nem erőszakolja. Reménylem ugyanis, hogy 
tagjaink, a helyett hogy fogyjanak, jövőre még inkább 
szaporodni fognak. 

Ekként a vállalat iránt támasztott nehézségeket elosz-
latva , hátra van még a munka belbecséről, nem, a mint az 
eszményképen lelkünk előtt lebeg, hanem a kivitel nagyobb-
kisebb tökélye szerint, néhány szót mondanom. 

Mystificálnám a t. közönséget, ha azt akarnám vele el-
hitetni , hogy e munka ment lesz mindazon gyarlóságoktól, 
mellyek az encyclopaediai vállalatoktól, ugy szólván, elválha-
tatlanok. Meglesznek itt i s , mint minden más Encyclopaediá-
ban : az irálykülönbség, a helyesirási, kivált a vezeték- és tu-
lajdonnevek leirásábani következetlenség , s itt-ott pontatlan-
ság, a czikkek közti terjedtség tekintetébeni aránytalanság, a 
mint tudnillik az egyes irók felfogása szerint, egyik inkább 
tömötten és összevonva, a másik bővebben és kiáradólag ; 
egyik inkább tudományosan, másik inkább népszerüleg ; egyik 
inkább eszményiségében, másik inkább tüneményeiben vélte 
a tárgyat kiemelendőnek ; hogy ne is említsem, mikép meg-
történhetett az is , mint megtörtént minden más , még leghí-
resebb Encyclopaedíánál is, hogy a kültörténeti és földrajzi 
czikkekben, ezen ismeretágak teméntelensége é3 kimerithet-
lensége folytán, a források egynél több botlása is átültette-
tett. A ki azt képzelné, hogy egy encyclopaediai mü mind 



e gyarlóságoktól ment lehet , az az embertől a legnagyobb 
tanultság és igyekezet mellett is lehetetlenséget követelne. Az 
Encyclopaediáknak teljességgel nem az a hivatásuk, hogy 
kutforrásokul szolgáljanak : az encyelopaedikus tanultság fö-
lületessége rég elismert dolog ; nem, mintha az encyclo-
paediai czikkek megannyi fölületes dolgozatok volnának, 
hanem mivel ott az ismeretek egyenkint, töredékesen, az 
egészből mintegy kiragadva, a , b , c szerint tárgyaltat-
nak ; s ki csak töredékes ismeretekkel birna, az magában 
teméntelen sokat tudhatna ugyan, de a tanok, eszmék vonat-
kozásait, összefüggését be nem látván, sokszor nem csak követ-
kezetlen, hanem egyenest alaptalan , mert végletekig át nem 
gondolt, tehát egyoldalú , felületes Ítéletet hozna. Az Ency-
clopaediák nézetem szerint arra szolgálnak : hogy , miután az 
ember rend szerint csak egy szakban tökéletesítheti magát ; s 
miután a tudományok mégis összeköttetésben állanak, s nincs 
olly szaktudomány, melly tételeinek megállapításában más tu-
dományszakok megfejtéseire nem szorulna; s átalában az is-
meretek épen ezen cosmopolitikus természeténél fogva minden 
mivelt embernek is szüksége van reá, hogy az egyes tudomá-
nyok legalább főelveit és resultatumait ismerje : az illetőnek 
bizonyára nagy könnyebbségére szolgál, ha a szükséges fölvi-
lágosítást nem kell egyenesen rendszeres szakmunkákból, mely-
lyeket talán meg sem értene, sok fáradozással kibányásznia, 
hanem elég egy Encyclopaediában a keresett tárgyat felütnie, 
hogy ott a kivánt ismertetést és a netaláni bővebb tanulmá-
nyozás végett szükséges további utasitásokat megtalálja. S 
ennél fogva nézetem szerint az, mit minden Encyclopaediától 
elengedhetlenül követelnünk kell, e kettőben öszpontosul : a) 
hogy az eszmék, fogalmak és tárgyak correct meghatározását, 
illetőleg leirását adja ; s b) mivel azokat, bármilly bőven tár-
gyalja is , még sem merítheti ki, — a keresőt az illető szakis-
meret legjelesebb és főforrásaira utasítsa. S e tekintetben, 
bátran merem állítani, Encyclopaediánkra annyi gond van for-
dítva , hogy az a külföldi e nemű müvek bármellyikével is 
kiállja a versenyt. 

S e tény egymagában is elegendő volna, hogy Ency-
clopaediánknak a leghizelgőbb ajánló-levélül szolgáljon. Mivel 
azonban a t. közönségnek tudnia kell, miért tartottuk mi külö-
nösen egy magyar Encyclopaedia meginditását szükségesnek, 
ki kell emelnem egyúttal az előnyöket is, mellyekkel vállala-
tunk különösen a magyar közönségre nézve minden külföldiek 
felett kínálkozik. Illyenek : 

a) mert az emberi-nem minden ismereteit egyszerre édes 
anyai nyelvünkön szólaltatja meg, s igy a nemzeti tudományos 
nyelv , s általa a nemzeti miveltség megállapításához részéről 
is néhány morzsányival járul ; 

b) mert midőn megadja Istennek ugyan, a mi az Istené, 
az embereknek pedig , mi az embereké , elfogulatlan eljárásá-
ban eltávolítja azon elferditéseket, gyülöletességeket, sőt po-
sitiv koholmányokat, mellyektől a külföldi Encyclopaediák a 
vallás-egyházi dolgokban hemzsegnek, s a hit és erkölcsök 
megvesztegetésére, a viszálkodás, gyűlölség, szakadás táton-
gó örvényének szélesbitésére szolgálnak; melly eltávolítás ránk 
magyarokra nézve különösen azért is végtelenül fontos, mert 
nincs olly jelentéktelen erkölcsi erő, mellyre nemzeti létünk-
nek szüksége nem volna, s igy azt, a helyett , hogy megosz-
szuk , egyesíteni törekedni nem kellene ; 

mert c) ez az Encyclopaedia magyar ; magyar nem csak 
a nyelv, hanem tartalma által is, mint az emlékezetes magyar 
dolgoknak lehetőleg teljes ismereti tára. Mi kevés, s még e 
kevésben is mennyire ferde mindaz, mit édes hazánkat illető-
leg a külföldi Encyclopaediákban olvashatunk ! A tudósok ku-
tatnak mindent ; minden legkisebb romot, minden csekély tö-
redéket a legmohóbb kíváncsisággal szednek föl , melly nekik 
egy , a világ más részeiben, messze az Óceánon tul , vagy a 
járatlan Havasok zord nyílásaiban egykoron él t , vagy még 
mindig tengő, jelentéktelen népnek múltjáról, nyelvéről, val-
lásáról némi fölvilágosítást adni képes. Nemzetünk itt él már 
ezredév óta az európai keresztény világ szeme előtt ; száza-
dokon át őrt állva ugyanezen világ határinál, s nevét halha-
tatlan tetteivel a keresztény polgárisodás érdemlajstromába 
jegyezve : s mégis mondhatjuk-e, hogy nyelvünk , történe-
tünk , törvényhozásunk , alkotmányunk, nemzeti sajátságaink 
valaha csak századrészével is azon figyelemnek vizsgáltattak 
volna, mellyet a világnak leghíresebb tudósai Amerika őser-
dői- , Afrika rengeteg sivatagjai-, az Oceán-mosta magány-
szigetek vad lakosainak szenteltek ? Mit a mivelt nagy kül-
földi közönség, melly olly sok mindenfélét tud beszélni az 
aztekekről, eskimókról, stb. — hazánkról magának megjegy-
zett , az mindössze is a „misera contribuens plebs-", néhány, 
az ujabb történetben elhiresült név-, a huszár , csikós, betyár 
nevezetek-, s a fényszeretetünk-, harczias képességünk felől 
inkább hagyományilag el terjedt , semmint tanulás utján szer-
zett , részben hiányos, részben ferde fogalmakra vonathatik 
össze. Mások jó akaratát nem lehet erőszakolni, s azért mi 
ezt, habár az igazság és tudomány érdekében fájlaljuk is, meg 
nem panaszoljuk. De a mi magunkat illet, menthetetlenek 
volnánk , ha , midőn mi a külföldet olly buzgón tanulmányoz-
zuk , mint talán egyetlen más nemzete sem a világnak, ennek 
irányunkbani közönyösségét osztanók, s mimagunk ismeretét 
elhanyagolnék. Encyclopaediánkat ennél fogva lehetőleg tel-
jes tárává igyekszünk tenni az emlékezetre méltó magyar dol-
gok összeségének. Nincs, és nem is volt a magyar nemzetnek 
egy családja , s e családnak egy tagja sem , kiről a történet 
valamit följegyzett; s nincs, nem volt a hazának egyetlen 
falucskája, vagy csak pusztája sem, mellynek neve ezredéves 
itt-laktunk alatt habár csak valamelly okmányban előfordult, 
a kinek, s a mellynek emlékezetét mi kicsinylenők , miszerint 
azt a róla tudottaknak e munkába bejegyzése által az elfeledés 
ellen tőlünk telhetőleg biztosítsuk. Igaz, hogy számtalan falu-
nak egész története mi egyébből sem áll , mint a jószágbirto-
kosok neveinek, vagy a birtokváltozások eseteinek száraz lajs-
tromából : mindamellett mennyire kedves, mennyire érdekes 
leend e száraz lajstrom is , ha például valamelly birtok tulaj-
donosa, megállván birtoka egyik vagy másik részében, el fogja 
tudni vendégeinek mondani : ime, itt e helyen , e bereknek 
szélén , e hegynek tövében, e folyónak par t ján, e szük völgy-
ben , vagy széles síkságon állt hajdan e vagy ama kolostor, 
e vagy ama város, e vagy ama kastély, a már elenyészett, vagy 
még mindig fönlevő e vagy ama család tulajdona ; s el fogja 
tudni mondani, hogy ime e földrész, melly most az én tulaj-
donom , mennyi s milly változásokon ment által ; s hogy a 
helynek, mellyben lakom, egykori urai ezek vagy azok, vagy 
épen kezdettől fogva őseim valának ! Örvendhetnek a történet-
kedvelők és írók után legkivált a költők, kik a haza nagy tet-
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tei t , a hon nagy férfîait énekelve meg, vagy elbeszéléseiket 
a magyar történet valamelly korszakába, a magyar haza vala-
melly tájára téve át, ugyanazon kor és táj helyi és családi igaz 
neveivel találkozandnak, s énekeikben, elbeszéléseikben a 
költői eszmén kivül még az igaz magyar történetet is terjeszt-
hetendik. S képzeljük már most, hogy ugyanazon arányban 
tárgyaltatnak a haza minden más nagyobb s fontosabb dolgai, 
a nemzeti nyelv, tudomány, irodalom , művészet, kereskedés, 
ipar; minden egyházi és polgári méltóságok, testületek, intéz-
mények ; a magyar alkotmány, törvényhozás, törvénykezés, had-
viselet , pénzügy s mindezek egészbeni vagy részletes elága-
zásukbani története; s hogy ugyané gond, e figyelem fordit-
tatik a magyarral együttélt minden más szomszéd népek 
mindezen szellem- s élet-nyilvánulásaira is : s fogalmunk lesz, 
mi kincset fog nyerni a haza e műben, ha ugyan Isten tehetsé-
get ád azt , a mit akarunk, s ugy , a mint akarjuk, végre is 
hajtani. Bizonyára e tekintetben nem voltunk fukarok. Tarto-
zik ezzel egy kath. vallási irányú társulat a nemzetnek, melly 
a keresztényszerü európai polgárisodásért vivott százados har-
czokban ontotta kiváltképen vérét ; s melly keresztény meg-
alakulásának mindjárt első korszakában a honi kath. egyházat 
azon méltóságos, fényes, befolyásos, s gazdag állásba helyezte, 
s azt abban századokon át meg is tartotta, mellynek ma már 
csak a világ legokosabb nemzeténél, az angolnál (saját egy-
házára értve) találtatik mása. 

Végre d) mi Encyclopaediánkat még különösen kitűnővé 
teszi, az a benne közremunkáló honi irók jelessége, száma. 
Ennek bizonyságául szolgáland az Encyclopaediánk homlokán 
közzéteendő aévlajstrom. 

Mint a t. közönség e lajstromból ki fogja vehetni, az 
Encyclopaedia munkásai sorában néhány, nem-katholikus val-
lású iró is találtatik. A gyengédebb lelkismeretüek megnyug-
tatásául kötelességemnek tartom itt röviden kifejteni azon 
kath. elveket és nézeteket, mellyek egy kath. kiadó eljárását 
más vallásbeliektől irott munkák irányában szabályozzák. A 
tiltott könyvek lajstromának II. szabálya ugyanis, miután elő-
adta , hogy a haeresiarchák, vagyis eretnekség szerzői min-
den , a többi eretnekeknek pedig azon munkái, mellyek ex 
professo vallási dolgokat tárgyalnak , a tiltottak közé sorozan-
dók , hozzáteszi : „azon munkák pedig, mellyek vallási dolgo-
kat nem tárgyalnak , a kath. theologusoktól a püspökök.. . 
meghagyása folytán megvizsgáltatván és helybenhagyatván, 
megengedvék." (Qui vero de religione non tractant, a theolo-
gis catholicis iussu episcoporum et inquisitorum examinati et 
approbati permittuntur.) A szabályokat megállapította gyüle-
kezet tudnillik azon természetes föltevésből indult ki , hogy 
nem-kath. iró vallási dolgokról irván, saját nem-katholikus el-
veit védeni, a kath. hitelveket pedig ostromolni fogja : mert 
hogy különben még vallási müvekre nézve is minden korban 
helye volt az e szabály alóli kivételeknek, bizonyítják azon 
számos jeles vallási és egyházi munkák, mellyek protestáns 
szerzőktől Írattak, s kath. szellemirányuk- s tartalmuknál 
íogva, a kath. kiadóktól elfogadtattak, dijaztattak, nem csak, 
hanem az egyház főpapjai által még nagy dicsérettel is ajánl-
tattak, buzgósággal terjesztettek, s a kath. egyházi lapok- és 
folyóiratokban majd egyszerű kivonatban közöltettek, majd 
tudós magasztaló magyarázatokkal is kisértettek. Szabad le-
gyen az ujabb korból csupán C o b b e 11, „Az angol reformatio-
ról" i r t , és H u r t e rnek, III. I n c z e életrajzát tartalmazó 

munkáira hivatkoznom , hogy H o e n i n g h a u s azon müvét 
ne is említsem, mellyben ezen szerző a kath. egyház védelmére 
kel, s a védelmet a nélkül, hogy a magáéból csak egy szót 
ejtene is , csupán nem-kath. irók mondataiból szövi össze. En-
cyclopaediánkban a vallás-egyházi szakma mind kath., neve-
zetesen papi rendű férfiakra van bizva ; tisztán világi tudo-
mányos tárgyak tehát azok, mellyekre nézve mi néhány nem-
kath. polgártársunk közreműködését kértük ki, a nélkül, hogy 
ez által a társulatot bármi egyéb viszonyba hoztuk volna ve-
lök, mint a melly egy, munkáját közrebocsátani akaró iró, és 
egy, azt elfogadó kath. kiadó közt létezik. 

Midőn a „tiltott könyvek lajstromáról" czimzett gyüle-
kezet a kath. kiadó szabadságát ennyire és nem tovább korlá-
tozta : egyenest a kath. hit legfőbb dogmáinak, s a kath. egy-
ház gyakorlati eljárásának szellemében cselekedett; melly szel-
lemmel minden bizonynyal összeütközendett, ha a nem-kath. 
szerzők minden müvére egyátalján a tilalmat kimondotta volna. 
Egy illy tilalom ugyanis annyit és nem kevesebbet jelentett 
volna : mint hogy a nem-kath. ember nem képes az igazságot 
megismerni és róla bizonyságot tenni, nem képes semmit az 
Isten dicsőségére cselekedni, n e m k é p e s m e g t é r n i : 
mert valamig e képességgel bi r , azaz : az igazságot megis-
merheti és arról bizonyságot tehet , az Isten dicsőségének 
előmozdítására szolgáló müveket alkothat, s megtérhet : mind-
addig a kath. embernek szabadságában, sőt kötelességében 
áll, mindazt, a mi a nem-kath. vallású ember müveiben igaz, 
szép és jó, s Isten dicsőségét hirdeti, fölkarolni, sőt mint ellen-
feli vallomást saját hitrokoni meggyőződésének fokozásául, 
még ezek tanutételeinél is többre becsülni. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, nov. 13-án. A főmagass. bibornok-érsek 

és herczeg-primás ő eminentiájának arany-miséjére egybegyűlt 
főpapok következő feliratot intéztek ő szentségéhez : „Beatis-
sime Pater ! Dum ad celebrandum Cardinalis, Principis-Pri-
matis et Archi-Episcopi Strigoniensis sacerdotale iubiíaeum 
in unurn convenimus, non possumus in hac temporum calami-
tate vocem nostram ad Sanctitatem Vestram non dirigere, 
filialemque nostram devotionem contestari. Ita est , Beatissime 
Pa te r , languente prae magnitudine dolorum Capite, mox ipsa 
quoque membra omni vigore destitui oportet. Audivimus la-
mentabilem vocem, quam Beatitudo Vestra de Cathedra Prin-
cipis Apostolorum ad omnes Catholicos Antistites direxit; 
audivimus, timuimus, imo contremuerunt omnia ossa nostra. 
Non enim ignoramus consilia impiorum ; qui eversione terreni 
Principatus Beati Petri ordiuntur opera tenebrarum, e t , si 
dormiret, qui custodit Israël , cum exstinetione Ecclesiae 
Christi finirent. Nefanda haec consilia quantopere turbent cor 
Sanctitatis Vestrae, qualive moerore conficiant, eo magis 
sentimus , quo amplius Eiusdem teneritudinem , paternumque 
universo dominico gregi consulendi Studium perspectum lia-
bemus. — Ideo hanc iubilarem quoque festivitatem non aliter 
agere possumus, quam ferventissimis preeibus orando Princi-
pem Pastorum Jesum Christum, ut imperet vento, et mari, 
naviculam Petri iactanti, consilia impiorum confundat, Beatitu-
dini Vestrae tranquillitatem et pacem revehat, detque omni-
bus nobis, quietam vitam agentibus, glorißcare Deum Patrem 
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Omnipotentem. Supplicamus autem Sanctitati Vestrae, ut 
hanc filialis nostrae erga Eandem Sanetitatem Vestram, et 
Sedem Apostolicam pietatis et intemeratae adhaesionis con-
testationem benigne suscipere , nobisque, clero item et populo 
nobis commisso, apostolicam benedictionem elargiri dignetur, 
qui in osculo beatorum pedum emorimur. Strigonii in Hunga-
ria, die 6-a Novembris, anno Domini 1859. Sanctitatis Vestrae 
obedientissimi ac devotissimi filii: Joannes Card. Scitovszky, 
Primas, Archieppus. Adalbertus, A.-Episcopus Agriensis. Jose-
phus, A,-Episcopus Colocensis et Bácsiensis. Alexander St. 
Sulucz, A.-Episcopus Albaiuliensis. Joannes, Episcopus Vesz-
primiensis. Basilius, L. B. de Erdélyi, Episcopus Gr. Cath-
M.-Varadinensis. Augustinus, Episcopus Nitriensis. Alexan-
der Dobra, Episcopus Lugosensis Gr. Cath. Ludovicus, Epi-
scopus Transsilvaniensis. Josephus Georgius, Episcopus Bos-
nensis et Syrm. Joannes Alexy, Episcopus Gr. Cath. Armeno-
politanus seu Szamosujvárensis . Franciscus, Episcopus Saba-
riensis. Stephanus, Episcopus Neosoliensis. Emericus, Episco-
pus Albaregalensis. Michael, Episcopus Szathmáriensis. An-
tonius Josephus, Episcopus Vaciensis. Joannes Simor, Episco-
pus Jaurinensis. Michaël Rimely, A.-Abbas et Ordinarius." 

Ungvár, nov. 10-én. A szathmári püspök ő méltósága 
juniusi ittlétének , és buzgó fáradozásának gyümölcseit már 
élvezzük. A nyilvános leány tanoda , melly 1853-ik év óta so-
káig, és különfélekép terveztetett, három szathmári irgalmas 
néne vezetése alatt most csakhamar meg is alakult. Oct. 4-én, 
mint ő es. kir. Apostoli Fölségének legmagasabb neveünnepén, 
maga a fáradhatlan püspök saját magas személyében nyitá 
meg azt, és vezeté be az apáczákat fényes isteni-tisztelettel, s 
valóban megható egyházi szónoklatával. A város és környéke 
e részbeni örömét és közmegelégedését leirni nem lehet, de 
nem is szükséges : tanúskodik erről a 200 tanuló leány nagy 
száma, kik érzik már a keresztény tanitás képező s boldogító 
hatását , s kikről visszasugárzik az sok olly család körére is, 
mellyeknek nagyobbkoru nőtagjai soha sem voltak szerencsé-
sek jó keresztény iskolai nevelésben részesülhetni. U j , s re-
méljük boldog időszak derült ez által városunkra ; mert leg-
inkább a nők és anyák nevelhetnek hiterős, és vallásilag er-
kölcsös nemzedéket. Azért őszinte hála illeti H a a s Mihály 
szathmári püspök ő méltóságát, s tiszteletteljes elismerés ft. 
H u s z á r Sándor ungi főesperes ura t , kinek tevékeny, eré-
lyes , és áldozatkész föllépéseitől fog ezután is függni a kivi-
tel örvendetes sikere. Isten áldja meg őket, és minden jóte-
vőinket, s adjon a szerzetes szüzeknek is nemes kitartást, 
hogy szent buzgalommal oldják meg itt Í3 szép hivatásuk foly-
tonos és nagyszerű feladatát. — 

Pannonl iegyéről , kettős gyászhirt hozok. Octo-
ber 29-én szerzetünk nestorát, H e r i b á n Vitályost szólítot-
ta ki az Ur ez életből, születésének épen 78-ik, f ö l s z e n -
t e l t e t é s é n e k é p e n 50-ik é v n a p j á n . Halálának nap-
ján megtarthatta volna arany-miséjét: de az Ur elvitte őt 
körünkből; reméljük, azért, hogy leendő arany-miséjének 
napján már ott fön imádhassa az Urat, kinek hü szolgája vala 
e földön. A boldogult 1809-től 1813-ig a nagyszombati, 1814-ig 
a győri gymnasiumnál tanitott; ezután 1820-ig mint lázi ple-
bános-helyettes, 1823-ig mint kőszegi gymnasiumi igazga-

tó s házfőnök, 1827-ig ismét mint lázi plébános, 1829-ig 
mint a győri székház lelkésze, 1834-ig mint tárkányi plébá-
nos, 1839-ig mint ujonczképző Pannonhegyén, végre 1857-ig 
ugyanott mint a rend pénztárnoka és számvevője, s a con-
vent lelki-atyja működött. Ez utóbbi évben emlékezete nagyon 
megfogyatkozván , 48 éves hü szolgálata után minden hiva-
taltól fölmentetett ; s azóta csendes visszavonultságban élvén, 
az utak legfontosbikára készülgetett. Oct. 28-án nagyon el-
gyengülvén, fölvette a haldoklók szentségeit, s másnap igen 
rövid szenvedés után , csendesen átszenderült. O mint érett 
gyümölcs hullott a mennyei Aratónak kebelébe, ifjú szépség-
ben támadandó föl az Ítélet nagy napján ; addig is nyugodjék 
békeségben! — November7-én sokkal szomoritóbb gyászt kül-
dé az Ur szerzetünkre ; kiszólítván ez életből T a k á c s Ber-
nardin jeles rendtársunkat : ki valódi classicus miveltséggel 
birván, nem csak szerzetünknek, hanem édes hazánknak is 
valódi disze vala. Sokoldalú alapos tudományát csak azok is-
merték , kik vele közelebbről érintkezének. A latin költészet 
mezején kitűnő jártasságát azonban a hon is eléggé ismeri : 
egyike vala ő azon mindinkább gyérülő jeleseknek, kik ha-
zánkban a latin remek költészetet nem csak tanulmányozzák, 
hanem valódi szeretettel űzik is. Kitünőleg szerette a szent 
atyákat is, kiket utóbbi éveiben meghitt barátjaiul választott. 
A milly tudományosan jártas, olly készséges vala ismeretei-
nek közlésében, 3 a milly mivelt, olly nyájas is mindenki 
iránt. A komáromi és soproni gymnasiumban két-két évig, a 
győriben 4 évig, a pozsonyiban 19 évig tanitott; az eszter-
gomi gymnasiumnak 6 évig igazgatója vala: végső éveit 1852 
Óta a. íciapátoági lyooumbari, mint. a latin r>lftssilíai tuifományok 
tanára tölté. Mindössze 40 évet töltött a tanári pályán ; s ta-
nítványai bizonyára hálásan emlékeznek édesen folyó tanitásá-
ra. Mi rendtársai tudjuk csak , mit veszténk benne, s halálát 
annál mélyebben gyászoljuk, mert ép teste- és szelleménél 
fogva még sokáig élhetett volna; midőn most, ugy szólván, 
erőszakosan ki kellett múlnia tudományos iparának áldoza-
tául. Egyik kedvencz tudománya tudnillik a p é n z i s m e va-
la ; a régi pénzekkel gyakran , és sokat foglalkozók , mellyek-
ből szép gyűjteményt rendezett. A hosszabb idejű foglalkozás 
tulbátorrá, s kevesbbé vigyázóvá tette őt a r é z r o z s d a ke-
zelésénél , annyira, hogy egy pár nap alatt vagy 600 darab 
rozsdás pénzt tisztita meg ; miközben , hihetőleg rossz szeme 
miatt (az egyik szemre semmit sem látott, a másikon igen 
röviden) annyi réz-só került testi szervezetébe, hogy ennek 
következtében sziv- és tüdőgörcsök támadták meg életerejét. 
A második rohamra kiszenvedett, életének 63-ik évében. 
„Opuscula edidit poëtica pauca et exilia ; igy ir ő maga saját 
életrajzában, editurus forsitan iuvante Deo plura, ubi ab aliis 
occupationibus liber, ea ad limam revocare potuerit ; et si 
nunquam potuerit : res nec publica, nec literaria memorabile 
detrimentum patietur !" Igy ir ő : pedig koboza gyönyörűen 
zengett. Most elnémult: adja a Teremtő, hogy az égben újra 
megzendült légyen Annak dicsőítésére , kiben olly gyermeki-
leg hitt , s kit istenfélő jámbor élete által e földön dicsőitett. 
Az örök világosság világítson mind a kettőnek. Amen. 

I g a z í t á s : A ,Religio' 38. sz. 311. lap. 2. h. 1. s. ,tiz' helyett 
ülv. ,kilencz.' 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő : Somogyi S4ároly. 
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Az olasz kérdés. 
n i . 

„Egy angol minister azt mondá tegnap, hogy 
A n g l i a soha sem fogja megengedni, miszerint a törvé-
nyes uralkodók erővel helyeztessenek vissza a her-
czegségekben. Valljon ha Irland nem tepertetett vol-
na le húszszor is erőszak által, merne-e Anglia jót 
állni róla, hogy e kath. tartomány nem tenné elejbe 
az őt elnyomó uralkodói pálczának, legnemesebb fiai 
egyikének vitéz kardját: egy ollyanét, ki katholikus, 
mint ő, hajdani királyainak utódja, s e perczben a 
franczia dicsőségnek legragyogóbb bájfényével van 
koronázva? A népek óhajtásai! De hiszen mennyi 
bűntett lőn e czim alatt elkövetve, vagy palástolva ? 
Szegény népek ! Talán nincs tudva, mint szokták 
óhajtásaikat kinyerni, s azoknak kifejezést adni, a go-
noszok merészsége, és a jók megfélemlítése által? S 
a jan. 14-diki merénylet Francziaországban, nem 
mutatja-e meg, mi mindentől van okuk a becsüle-
tes embereknek Olaszországban rettegni saját érde-
kökben?" 

„Felszabadítást emlegetnek ! Ha ti Olaszországot 
önmagának, és fönséges hivatásának vissza akarjá-
tok adni, ugy mindenekelőtt szabadítsátok őt meg 
a forradalomcsinálóktól, kik mindig csak jóllétét 
rombolák le, s rablánczait neheziték : mindenekelőtt 
szabadítsátok őt meg az anarchiától. Ha ti a törvé-
nyes függetlenséget, s ama jóllétet és dicsőséget 
akarjátok számára biztosítani, mellyre őt régóta hív-
ják lángesze, régi emlékei, s valamennyi kath. né-
pek óhajtása : ugy mindenekelőtt tartsátok tisztelet-
ben az apostoli széket, melly annyi századok folyta 
alatt szolgált az olasz szabadságnak menhelyül és 
védbástyául" 1). 

J) Az olasz függetlenség, a nagy pápa, III. Sándor alatt 
lőn kivíva : kétségkívül fegyverek által, de főleg mégis a pá-
pai hatalom szent és kétségbe nem vont tekintélye által. A 

„Én merem hinni, sőt ki is mondani, hogysok-
kal többet tettetek volna Olaszhon szabadságának 
javára (mellyet nem vittetek volna egy átokteljes és 
kimenetel nélküli útra), ha a nemtelen háború he-
lyett, mellyet annyi évek óta folytattok az egyház 
ellen, benne, és annak legelső fejében, nem pedig a 
forradalmi csapatok főnökeiben kerestétek volna szö-
vetségeseiteket. Ott, volt, és ott van ma is Olaszhon 
szabadságának jövője ! Vajha egyszer már megérte-
nétek ! Francziaországnak mostani uralkodója, afran-

lombard városok sz. Péter székének árnyékában húzódtak 
meg; és a pápaság diadala, mellyet nagylelkű békekötés kö-
vetet t , Olaszország és Némethon, a sz.-szék és császárság 
kölcsönös viszonyait, a valaha létezett legméltányosb és be-
csületesebb alapon rendezte. A nélkül, hogye két ország közt 
szükségkép megoszlanék, Roma, mint politikai középpont, 
egyszersmind a nemzetiségre nézve Í3 az lett : minthogy val-
lási középpontot képez. Miért nem lettek a milanoiak sem spa-
nyolok- , sem németekké ? Miért nem vált Velencze, hatalmá-
nak teljében, sem görög , sem dalmát , sem szláv hatalmas-
sággá : akkor, midőn az ádriai tengeren tul több birtoka volt, 
mint annak innenső partján ? Miért nem francziásodott el az 
olly sok , franczia nyelvet beszélő fejedelmek által kormány-
zott Piémont jobban ? Mint van , hogy Nápoly nem veszté el 
nemzetiségét sem az anjoui, s normán, sem a saracen és spa-
nyol uralkodás alatt : Nápoly, melly annyiszor meghódittatott, 
és olly kevéssé tudott az azt elfoglalónak ellent állni ? Miért 
olly jó olasz, daczára a tengernek, ma is Sicilia, melly annyi 
kézen ment át ; és Corsica, melly jelenleg franczia ? Nem az-
ért-e részben, mivel a religio nekik Romában egy hatalmas 
középpontot nyújt ; mivel Romában testvérek- és nyelvre ta-
lálnak , melly nem engedi velők az olasz nevezetet, hagyomá-
nyokat és nyelvet elfeledtetni ? Tudjuk , hogy ez eszmék túl-
ságos érvényesítése nagyon is nagy sulylyal bir a divatos ita-
lianismus követeléseiben. Gioberti abbé ,Primato'-ja a pápát, 
sőt magát a catholicismust is egy, a világ egyéb részeire szük-
ségkép kiterjesztendő uralom eszközévé tette, Olaszország ja-
vára. De ez nem áll. Olaszországot és a catholicismust legna-
gyobb veszteség érné e szövetség következtében. Nem is fog 
az egyház illyesmibe soha egyezni. Kétségkívül dicső dolog 
Olaszországra nézve, hogy uralkodói közt az első és legin-
kább olasz, egyszersmind az, kit szent hivatalánál fogva va-
lamennyi nemzetek tisztelete és szeretete sajátjának vall. Olasz-
ország, a pápa által , azon dicsőséggel b i r , hogy a világnak 
lelkiekben főt ád : de e dicsőség eléggé nagy is arra , hogy ne 
kelljen neki nagyravágyó követeléseivel még tovább menni. 
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czia köztársaság választott elnöke, megérté ezt', és 
a kérdés velejére talált, midőn 1849-ben, a pápának 
Francziaországbani képviselőjéhez a következő sza-
vakat irta: ,Az egyház tiszteletreméltó fejének világi 
fölsége, legbensőbben össze van a catholicismus fé-
nyével ugy , valamint Olaszország szabadságá- és 
függetlenségével kötve.' S ezt a történet, a Gondvi-
selés nagy törvényeinek tolmácsa is megerősíti. Va-
lahányszor valóban olasz mozgalom keletkezett, a 
pápák mindenkor annak élén voltak. Midőn a moz-
galom a pápa ellen fordult, egész Olaszország szen-
vedett miatta. Minden országnak megvan saját hiva-
tása. És valóban, a tietek eléggé szép. Csak olvassá-
tok el újra Giobertitek ,Primato'-ját. Azonban le-
gyen bármint, annyi igaz, hogy minden más poli-
tika szerencsétlen volna ma, és örökké; s egyedül 
romlásra vezetne, a botrányok- és istentelenségeken 
által." 

„És ugyan ki tartóztatta föl IX. Pius nagylelkű 
kezdeményezését? Ki volt az, ki ministereit orgyil-
kosán megölve, palotáját megszállva, őt számkive-
tésre kényszerítve, azután pedig uralkodását foly-
tonosan fenyegetve, őt rágalmakkal keserítve, né-
peit föllázitva, szivét marczangolva, erejét és életét 
kimerítve: reformáló tevékenységét, és nagylelkű, 
talán nagyon is nagylelkű készségét megakasztotta? 
Mellyik uralkodó volt volna képes az ő helyezeté-
ben, és hasonló körülmények közt, kellő biztosság-, 
és szükséges bizodalommal cselekedni? Hogyan? 
Akkor, midőn még a cselekvés szabadságát is elve-
szik tőle, akkor akarják őt reformokra kényszeritni ? 
Oh tartsátok benne az embert, az uralkodót, a főpa-
pot tiszteletben! Szűnjetek meg, őt fenyegetni, gya-
lázni, ostromolni; hagyjátok meg neki népeit, és őt 
népeinek : s azonnal fölöslegessé fog válni munká-
tok , hogy teendőit eléje szabjátok." 

„Reformok kellenek ! De tehát mellyik nemzet 
az , mellynek kebelében semmi tenni való sincs hát-
ra? S mellyik uralkodó helyesli azon uj jogot, melly-
nél fogva a fölségi hatalom, megfosztva lényeges 
kiváltságától, fellázadt alattvalóinak törvényét, és re-
formjait lenne kénytelen elfogadni ; vagy egy külha-
talom leczkézését ? S miért volna a romai pápa fölségi 
joga kevésbbé szent, mint másé ? Nem fog-e nagy kö-
vetkezéseket maga után vonni, ha egy forradalmi 
korszakban , mint a mienk, a mellyben élünk, fölül-
ről adatik a népeknek példa, a legfőbb fölségek irán-
ti azon tisztelet elfeledésére, melly nélkül, akarjuk, 
vagy nem, mindegy, de csakugyan az egész társa-
dalmi rend bizonytalanná válik? Létezik-e Európá-

ban egyetlen fölségi hatalom is, melly hasonló elvek 
mellett fönállhatna? Nem látjuk-e, hogy illy elvek 
mellett a legnagyobb hatalmasságok is megrendül-
nek alapjaikban ? daczára a négyszáz ezer emberből 
álló hadseregeknek, és teljes béke idején is." 

„De a pápa vétségei! Oh igen, mi ezt illeti, 
megismerem, a bűn világos : és ez abban áll, hogy nem 
fog kezet szövetségeseivel, ama kétszáz ezer emberrel 
együtt , kikről az első consul Cacault úrral szólott, 
midőn őt Romába követül kinevezte. Ellenben az 
európai monarchák bűne, hogy nem akkép bánnak 
vele, mint ha azon kétszáz ezerrel tettleg birna; s 
hogy e fönséges, fegyvertelen erőtlenség iránt nem vi-
seltetnek többé ama tisztelettel, mellyet ha a maren-
goi s austerlitzi győző mindvégig megtartott volna, 
sokkal jobbat teendett mind maga-, mind övéire néz-
ve. — Anglia főleg az , nem titkolhatom, mellynek 
magaviselete, ezt illetőleg elszomorit, és sért. Vagy 
talán csak azért kívánja Olaszországban a forra-
dalmat és zavarainkat tartósakká tenni, hogy meg-
kimélje magát a fáradságtól, félni tőlünk otthon, és ve-
lünk megütközni ? Bármint van is a dolog, maguk leg-
hívebb barátjai is méltán szemére vetették neki, hogy 
az erősek irányában nagyon is szelid, mig a gyen-
gék ellenében fölöttébb bátor. Bizonyságul szolgál-
nak erre államférfiainak legújabb szónoklatai. Én 
csudálkozom rajta, hogy nincs lelkökben semmi, mi 
éreztetné velők, miszerint efféle tréfák kevéssé ille-
nek az időhez, mellyben élünk. Az ember nem akar-
ná nekik mondani: de sokszor kényszeríttetik rá, 
hogy: Igenis,ti nagy dolgokkal birtok; de magatok 
nem mindig vagytok egy nagylelkű nemzet; és ma 
már nagyon is megfeledkeztek VII. Piusról, és az ő 
bátorságáról, melly nem vala rátok nézve haszon 
nélkül, midőn fölhivatva az akkor mindenható Na-
poleon által, nektek hadat izenni, feleié, hogy : ,Va-
lamennyi keresztény népek atyja levén, neki közöt-
tük egy sem lehet ellensége' ; s inkább, hogy sem 
engedjen, számkivetésbe ment, fogságot és hosszas 
vértanúságot szenvedett; mint ezt az egész világ 
tudja." 

„De hagyjuk el a szokásos politika szük körét, 
és pártok ellenszenveit. Szükség, hogy ezekből ki-
bontakozva egyszer, a kérdést egész mélységében 
vizsgáljuk; s valahára az azokat illető egész komoly-
ság-, és dolgok fenekére ható belátással fontoljuk 
meg az e vitába bonyolított nagy katholikus érde-
keket. Mindig azt emlegetik, hogy a népek ohajtá-
sira tekintettel kell lenni. Jó; de hiszen mi katholi-
kusok, mi is egy népet alkotunk: mi, kik kétszáz 
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milliónyi számmal, az egész földkerekségen el va-
gyunk terjedve : s a mi legdrágább és szentebb ér-
dekeink azt kívánják, hogy a pápa világi fölsége, a 
legbensőbb összeköttetésben állva az egyház méltó-
sága-, függetlensége- és szabad tevékenységével, 
legkisebb sérülést se szenvedjen. Mi nem fogjuk azt 
megengedni, a kath. öntudat meg nem engedheti, 
legalább egy, az Isten által hallott erélyes tiltakozás, 
a jog és erőtlenség részéről az igazságtalanság és 
elnyomás ellen tett tiltakozás nélkül, hogy a pápai 
hatalom megtámadtassák, és a rákényszeritett föltéte-
lek által megjelelve, erkölcsileg dethronizáltassék. Azt 
mondják, hogy az uralkodói hatalmat bántva, a pápáé 
ezzel mi sérülést sem szenved. Kétségkívül a világi 
hatalom nem isteni intézvény; ezt mindenki tudja: 
de azért gondviseleti mii; s van-e, ki ezt szinte nem 
tudná? Minden bizonynyal három század folyta alatt 
a pápák egyedül a vértanúság függetlenségével bir-
t a k : de volt kétségkívül joguk egy másnemüre is ; és 
a Gondviselés, melly őket láthatólag védte, de melly 
mem mindig a csudák utján járva működik, olly 
világi uralkodásra, minőnél Európában törvényesebb 
egy sincs, alapitá az egyházának szükséges szabad-
ságot és függetlenséget. Ezt a történet ellenmond-
hatlanul bizonyítja. Minden nagy szellemek igy érez-
tek; s valamennyi valódi politikusok tudják ezt. 
,Századok müve az, mit abban létesítve látunk; és 
jó , hogy az létesíttetett' (,Ce sont les siècles qui ont 
fait cela, et ils l'ont bien fait ' ) , mondá hatalmas 
természetes eszével I. Napoleon császár." 

„Igen is, szükséges, valamint az egyház, ugy 
saját szabadságunk érdekében is , hogy a pápa sza -
b a d és f ü g g e t l e n legyen. Szükséges, hogy e 
függetlenség f ö l s é g i joggal bírjon. Szükséges, 
hogy a pápa s z a b a d legyen, és illyennek l á t -
s z a s s ék is. Szükséges, hogy a pápa szabadsága 
valamint bensőleg, ugy külsőleg is biztosítva legyen. 
Szükséges ez az egyházkormány méltósága, és a mi 
lelkismereti biztosságunk tekintetéből. De szükséges 
azon neutralitas föntarthatása végett is, melly a pá-
pához , mint valamennyi hivők atyjához, a keresz-
tény hatalmasságok közt olly gyakran kiütött hábo-
rúk esetében illik. Nem is elégséges, hogy a pápa csu-
pán belső fórumát illetőleg legyen szabad : e szabad-
ságnak nyilvánosnak is kell lennie; szükséges, hogy 
mindenki szemében illyennek látszhassék ; hogy ezt 
mindenki tudhassa, elhihesse, és e tekintetben so-
ha semmi kétség-, vagy gyanúnak se lehessen he-
lye. Ha a pápa lelke mélyében szabad volna is, de 
mégis ugy tetszenék , mintha valamelly fejedelem, 

például az austriai császár-, vagy orosz czárnak nem 
mondom hatalmában, de csak egyszerű alattvalója 
volna: ez minket" (francziákat) „sértene; ez mind-
nyájunkat bántana: mi őt nem tartanók többé ele-
gendőkép szabadnak. Bizonyos természetes bizodal-
matlanság szállná meg sokak lelkét, és tudtuk nél-
kül is meggyengítené az irántai kellő tiszteletet és 
engedelmességet. És valóban ugy is kell, hogy az 
ő tette, akarata,az ő rendeletei, szava, szentséges sze-
mélye , mindenkor fölülemelkedjék valamennyi kül-
befolyásokon, valamennyi érdekek- és szenvedélye-
ken; s hogy se az elégedetlen önérdekek, se az in-
gerült szenvedélyek ne tiltakozhassanak ellene a jo-
gosság bármilly, alaposnak látszó, szine alatt." 

,,De szálljunk le egy pillanatra a kérdés tulaj-
donképeni velejéig, és vizsgáljuk ama természetfö-
lötti hatalom valódi természetét, melly az egyház 
fejében van személyesítve. E hatalom, valamennyi-
nek java végett lévén fölállítva, soha sem határoz-
hat ollyasmit, mi az emberek nyomorult érdekei-, 
vagy gonosz szenvedélyeinek hizeleg; ő természetes 
ellensége amaz önzésnek, melly őket fölzavarni, s a 
meghasonlások- és lázongásokra késztetni szokta. 
Következőleg valamint becsülete-, ugy kötelességé-
ben járó dolog is rá nézve, hogy ne legyen, de ne 
is látszassák gyanúban állni; hogy mindig magasab-
ban emelkedjék, mint minden vetélytársi követelé-
sek, mint minden elfogult féltékenységek. Szükséges, 
hogy se a zúgolódó rosszkedvűek, se a bosszús gő-
gösek, se a zavarodásba jött gyenge lelkűek, se a 
tévútra ragadt nagy szellemek, kiket a pápa elitéi, 
se a népeket elnyomó királyok, kiket a pápa megró, 
se a föllázadt népek, mellyeket a pápa megint, hogy 
senki a földön ne gyanúsíthassa soha az ő rendele-
teinek tekintélyét, őszinteségét és tökéletes függet-
lenségét. Már pedig méltán gyanusittathatnék, ha 
valamelly hatalom- és uralkodásnak hódolni volna 
kénytelen ; és nincs olly erőködés, sem áldozat, melly -
re magát elszánnia ne kellene, hogy tekintélyét e 
veszedelemből kiragadja." (Folytattatik.) 

A Szent-István-Társulat nagy-gyülésén 
mondott elnöki beszéd. 

(Vége.) 
A kath. egyház a legnagyobb elhatározottsággal kárhoz-

tatta és vetette el a tant, mintha az eredendő biin által az ember 
lelki tehetségei végkép megromlottak volna. Meggyengültünk 
mind értelmi, mind akarati tehetségeinkben: de sem az igazra, 
sem a szépre, sem a jóra egészen képtelenekké nem tétettünk. 
Innen van, hogy az egyház mindig elismerte és vallotta, mikép 
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még a pogányok müveiben is sok igaz, és sok jó találtatik ; s 
miután ez igaz, e jó, a romai és görög remekírókban még az 
alak lehető legnagyobb tökélyével is párosulva tűnik elő : nem 
habozott ezen pogány remekirókat még a gymnasialis képezés 
alapjául is tenni, hogy a serdülő ifju-világ a természeti igaz-
ság és szépség lépcsőzetén át emelkedjék mintegy természe-
tes renddel a természet-fölötti igazságok és szépségek azon 
magasabb regióiba, mellyekhez a kulcsot már csak a közvetlen 
isteni kinyilatkoztatás és kegyelem adja. 

Ha tehát a pogány irók müveit nem csak kiadnunk sza-
bad , hanem maga a nevelés és oktatás alapjául még elfogad-
nunk is kell : kárhoztathatok volnánk-e mi, midőn tisztán tu-
dományos czikkeket nem - katholikus , de mégis keresztény 
Íróktól elfogadunk, s azokat az Encyclopaediában , megtartva 
a megtartandókat, az ôszhangzàânak legkisebb sérelme nélkül, 
az egész műnek tökéletesbbé tételére, sőt egyes dolgozatok-
nál, valóságos díszéül, közre is bocsátjuk? Járjátok be az egész 
világot, térjetek be szentegyházainkba , vizsgáljátok meg az 
épületrészeket, a szent szobrokat, az oltárképeket, az ablak -
és falfestvényeket ; hallgassátok meg a nagyszerű zenét, melly 
a karról istenes hangokon zengi azon érzelmeket, mellyekről 
a templom összes részei néma ékesszólással halhatatlan bi-
zonyságot tesznek : hány van mindezen lélekemelő istenes 
müvek közt, mellyek nem-kath. művészektől alkottatva, az 
egyház által elfogadtattak, szentélyébe állíttattak, beszentel-
tettek ; mert Istenrőli fogalmait az ő eszményvilágának elvei-
hez képest megtestesítették? Uraim! ha nekünk, ha átalán 
semmi kath. embernek nem volna szabad semminemű, nem-
kath. embertől származott müvet , habár csak tudományos 
czélból is, elfogadni és közzétenni: nem látom által, hogy le-
het nem-kath. művészeket a templomba bocsátani, s müveiket 
még az isteni-szolgálatra is felavatni ; nem látom által, miért 
volna megengedve legalább a kath. egyházi törvényszékeknél 
a nem - katholikusok tanúbizonyságait elfogadni, mellyekre 
mégis egyszernél többször még a canonisationalis perekben is 
nagy suly fektettetik, sőt maga az Ítélet alapittatik ; nem látom 
által, miért volna szabad a nem-kath. irók müveiből idézeteket 
tenni, vagy épen a kath. tudósok által gyűjtött okmányok és 
acták táraiban a nem-kath. hatóságok actáit és nyilatkozvá-
nyait is felvenni, mint azt a kath. tudománybuvárok minden 
időben te t ték, mint azt tette legközelebb Romában Theiner, s 
hazánkban azon legtudósabb püspök, kinek M o n u m e n t a-i 
a külföldön olly méltó csudálatban részesültek. A mi czikke-
ink bizonyára nem is vallási ellennyilatkozatok, hanem egy-
szerű tudományos dolgozatok, mellyek a keresztény hittel 
nem ellenkeznek , hanem mint minden igazság vele szép ösz-
hangzásban állanak. 

Hallottam, mikép e dolgozatokat elfogadni, annyit jelent, 
mint magunknak szegénységi bizonyítványt adni. Ha ez okos-
kodás nyomna valamit: ugy azt kellene mondanunk, hogy a 
kath. tudományos világ is szegénységi bizonyitványt szolgál-
tatott magának mindannyiszor, valahányszor valamelly tudo-
mányos tant, vagy megfejtményt prot. tudósoktól mint első 
megfejtőitől elfogadott. N e w t o n és K e p l e r a nehézkedés 
és mozgás elméletét alapították meg; F r a n k l i n a villa-
nyosság természetét fejtette meg; J e n n e r a himlőoltást 
fedezte fe l , H e r s c h e 1 a látcsöveket tökéletesité : valamint 
más részről C o p e r n i c és G a l i l e i a z u j csillagrendszert 

fedezték fel, XIII. G e r g e l y az u j naptárt hozta létre, L a-
v o i s i e r a vegytannak veté meg alapját, V o l t a az ő róla 
elnevezett oszlopot, a távirdai közlekedés ezen mozdonyát 
szerezte, S e m m e l w e i s a gyermekágyi lázat fejtette meg, 
és igy tovább mindkét részről egész a határtalanig. — Isten 
tudnillik a tehetségeket hitkülönbség nélkül osztogatja; bizo-
nyára nem azért, hogy mi elvessük azt, mit a más hiten levők 
Istentől nyert tehetségeik helyes használata által igazat, szé-
pet és jót kifejtenek, hanem igenis, hogy azt, mint az emberi-
ség közkincsét, elfogadván, sz. Ágoston szerint vele, mint va-
lamelly zsákmánynyal Isten földi jegyesét, az egyházat föl-
ékesítsük. 

Egyetlen-egy ellenvetést tudok , mellyet ebbeli eljárá-
sunk ellen alaposan gördíteni lehetne ; azt tudnillik : ha mi 
nem-kath. polgártársainkkal ollyanokat Íratnánk, mik vallás-
lelkismereti meggyőződéseikkel ellenkeznek. Azonban vala-
mint ők maguk értelmes és becsületes férfiak létére sokkal 
többre becsülik önmagukat, semmint illyesmire bármi dijért 
a világon tollúkat odakölcsönözzék : ugy viszont mi is sokkal 
több emberiségi érzettel birunk, semmint róluk illyesmit csak 
gondolatban is feltegyünk. Mit ők tesznek, önkényt azon meg-
győződésből teszik , mert a közredolgozás által a nemzet ke-
resztényszerü mivelődését előmozdíthatni remélik. 

S ezek után már megnyugodva nyúlok az e vállalatnak 
itt előttem fekvő első kötete u tán , hogy azt a t. közönségnek 
teljes bizodalommal, s azon meggyőződésem bejelentése mel-
lett nyújtsam át : miszerint ha már e kötettel is egynél több 
okuk lesz megelégedniek, a következőkben igényeik- s vára-
kozásuknak még sokkal nagyobb mértékbeni valósulását vár-
hatják ; nem csak azért , mert a szerkesztő az e nemű válla-
latok kezelési módjával már megbarátkozott, s az u j téren 
mintegy otthonos lett , hanem és főleg azért is, mert a kézira-
tok már jókor együtt lesznek, s igy a szerkesztőnek több ide-
je lesz a czikkeket tanulmányozni, azokat terjedelem tekinte-
tében a helyes arány eltalálása végett összevetni, az irály és 
adatok tökéletlenségeit kinyomozni és kiigazítani, s miután az 
egyes irók szorgalmát és képességét az első kötethez szolgál-
tatott dolgozatok után ismerni tanultuk, a munkával kizáró-
lag azokat bizni meg, kiknek jó tolla, alapos tudománya s 
lelkismeretes pontossága ezen első kísérletnél feltűnt. Bizo-
nyára írótól, ki munkájaért dijt fogad el, megvárhatni : hogy 
dolgozata, ugy , a mint beadatott, közölhető legyen ; hogy 
lelkismeretességében és pontosságában a szerkesztő megnyu-
godhassék , s ne legyen kénytelen részint az irály hibáinak 
igazításával, részint a tartalmi fogyatkozások kitöltésével, 
részint végre a hibás idézetek helyrehozásánál a kútfők ke-
resése- és felütésével napokat, sőt heteket eltölteni. Isten ál-
dása legyen a jólelkű igyekezeten ; a jelesek , kiknek közre-
munkálása már ez első kötetet is halhatatlanitá , mert kútfői 
jelentőségre emelé, ne fogyjanak meg soha, sem jóakaratban, 
sem erőben; valamint ne adja Isten , hogy valaha mi, avagy 
utódjaink megfogyjanak az irányukbani elismerő tisztelet- és 
hála-megemlékezésben ! Én elérzékenyülök az Isten és polgár-
társaim iránti hálámban , ha a különbségre gondolok, melly a 
jelen, s a csak 20 évvel ezelőtti mult közt mutatkozik ; s az 
egyház , mellynek kebeléből szívtam én mindazon kegyes ér-
zéseket , mellyek szivemet minden érdem iránt fogékonynyá 
teszik, bizonyára nem maradand egyes fiai lelkesültségének 
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mögötte, hogy még késő unokáikban is becsülje meg azon 
férfiakat, kiknek hozzájárulása s közreműködése okozta, hogy 
a kereszt, a hit ezen jelének, a remény horgonyának , a sze-
retet kútfejének dicsősége, ma sokkal szebben és dúsabban 
ragyog e haza ormain, mint valaha ! 

Az Encyclopaedián kivül az idén még két más nagyobb-
szerü s fontos vállalatot is, egyet ugyan folytatásul á tve t t , a 
másikat pedig eredetileg inditott meg a társulat. Ertem a 
,R e 1 i g i o'-t és a „ S z e n t e k É l e t é"-t. A ,R e 1 i g i o'-nak 
sajátunkká tétele által odaczéloztunk, hogy e lapnak fönmara-
dását biztositsuk, s egyházunk papságának valódi jó szolgálatot 
tegyünk. Hogy e lap kiadása ez idén 1500 frt veszteséggel 
j á r t : ezt nem azért emlitem, hogy megpanaszoljam, vagy ezál-
tal bár legtávolabbról is némi gáncsot megállapítani akarjak ; 
sőt egyenesen megvallom , hogy magam is onnan 1849 óta 
egész 1856-ig bezárólag, mialatt tudnillik e lapot szerkesztet-
tem , azt hetenkint nem kétszer, hanem háromszor s nagyobb 
alakban, tehát több erőnek alkalmazásával és tetemesen na-
gyobb költségekkel adva ki, évenkint nem kevesebbet, mint 
3000—3500 p. ftot vesztettem. Ha tehát e körülményt felhozom, 
felhozom azért , mert elhallgatnom nem lehet , s mert annak 
közzététele által a részvétet, a társulat jóakaratának nagyobb 
méltánylását, igyekezeteinek érdemlegesebb elismerését fel-
éleszthetni remélem. Jól tudom, hogy papságunk erszénye 
minden , s igy irodalmi tekintetben is sok oldalról igénybe van 
véve : mindamellett meg vagyok győződve , hogy, ha hárman-
kint összeállanak , azaz minden harmadik előfizet : a lapkiadó 
társulat kármentesítve lesz, a nélkül, hogy a lapot járatókra 
eső egy harmadrész-illeték nekik valami különösen terhes ál-
dozatukba kerülne. 

Mi a „ S z e n t e k E l e t é"-t illeti : e műnek, mellynek 
létesitése kezdettől a társulat szándokában feküdt, ez idéni 
megindítására nekünk a közelebb Esztergomban megült kegye-
letes egyházi ünnep szolgáltatott alkalmat, ajtatos kötelmeül 
hivén a választmány : hogy a félszázados, vagyis arany-miséjét 
ülő biboros főpap emlékezetének nem áldozhat ez alkalommal 
megfelelőbb módon, mint ha ez ünnep emlékét egy műben örö-
kíti meg, melly a hivek lelki szükségeinek megfelel ; hogy, a kik 
e szükségtől indíttatva azt valaha, meglehet, századok multá-
val kezökben forgatandják, mindig megemlékezzenek honunk 
azon herczeg-primásáról, ki, valamig élt, a szenteket dicsőitve 
és tettleg utánozva, p e r t r a n s i i t b e n e f a c i e n d o , a hit-
buzgóság, szeretet és ker. irgalmasság müveit páratlan önfel-
áldozással gyakorolta. A munka kidolgozását t. cz. Z a l k a 
J á n o s , pesti egyetemi tanár ur volt szives elvállalni ; s elis-
meréssel jelentem : hogy a rövid időköz alatt az évrendben 
szerkesztett mü első füzetét nem csak Írásban készitette el, 
hanem nyomtatásban is kiállította : ugy, hogy annak egyik dísz-
példányát az ünnep előnapjáni tisztelgésünk alkalmával ő emi-
nentiájának fiúi hódoló tisztelettel által is adhattuk. Ugyané 
fentisztelt professor ur ügyszeretetének kitüntetéséül kell 
megemlítenem azt is, hogy irói dijának feléről az e műben 
előforduló rajzékitmények költségeinek fedezéseül a társulat 
javára lemondani szíveskedett. 

Ugyanazon alkalommal, midőn a „Szentek Életé"-ről 
ezen értelemben rendelkeztünk, határoztuk azt is : hogy a tár-
sulat az emiitettem ünnep alkalmából az épülőfélben levő pest-

lipótvárosi templomban szent I s t v á n apostoli király tisztele-
tére saját, kegyes adományok utján gyűjtött költségeiből egy 
oltárt állittatand: miszerint ezáltal egy részről vallásos hódo-
latát tanusitsa a szent király iránt , kinek nevéről hivatja ma-
gát ; más részről némi hálakötelességet rójjon le azon várost 
illetőleg, melly őt kebelében annyi előzékeny vendégszeretet-
tel látja ; sőt hálakötelességet rójjon le a hon irányában is, 
midőn részéről is hozzájárul egy mü létesitéséhez, melly, ha 
készen álland, a főváros, és álta'a az egész hon dicsőségére 
szolgáland. Valóban, a ki tudja és érzi , hogy a főváros disze 
az egész hon disze; hogy a népeknek büszkeségök és dicső-
ségök egyik főtárgya minden időben a nagyszerű, monumen-
tális emlékek s művészeti alkotmányok által kitűnő fővárosaik 
voltak ; hogy a főváros a haza szive , s szellemének hatása és 
hordereje, valamint virágzásának és jóllétének következmé-
nyei a hon minden zugaiban érezhetők : az ollyan bizonyára 
nem fog megütődni ra j ta , ha lát ja , hogy valamint hajdan, 
ugy jelenleg is, a nagyobbszerü fővárosi építmények- és egyéb 
alkotmányoknál mindig maga az egész nemzet működik közre, 
s hozza áldozatul filléreit, legyen az közmegadóztatás, legyen 
magán-adományok utján. Igy épült hajdan Sz.-Péter, igy épül 
ma a kölni dóm, igy nyerik vissza az idők viharaiban megron-
gált ékességeiket a német- és francziaországi dómok, melly 
utóbbiak egymaguk kijavítására több mint 200 millió frank 
van kivetve. Mit ekkép fővárosaik díszére más nemzetek tet-
tek és tesznek , hogy ugyanezt, fővárosát illetőleg a magyar" 
is megtegye, erre őt minden egyebeknél még sürgőbben intik 
fővárosa sajátságos helyzete és körülményei. Én hiszem, hogy 
Pes t , mire a kereszt-vasut kiépül, vagyis hazánk szivén ke-
resztül húzatott az Asia messze vidékeit az Atlanti-, Adriát 
a Jeges-tenger partjaival összekötő vonal, nagyságra és terje-
delemre nézve már, a ma még csak alig sejtett növekedésnek 
indult Pest, roppant város, mert az összes világ áruczikkei-
nek transito-helye lesz De e város minden egyéb, a világ 
minden üzéreinek, alkuszainak, szállítóinak csőd- és gyül-
pontja lehet : magyar főváros nem lesz , hanem ha azt szelle-
mileg is azzá avatjuk, azaz: egyházi, tudományos, irodalmi 
és müalkotmányok és intézmények kebelébeni öszpontositása 
által benne szellemi fensőbbségünket is megállapítjuk, külse-
jére pedig az uralkodó nemzet jellegét rányomjuk. M i n d e n 
v á r o s b a n a t ö b b i e k f e l e t t u r a l k o d ó é p ü l e t mu-
t a t j a , h o g y k i a b b a n a z u r . S e szempont az, mellynél 
fogva én hiszem, hogy, miután az emiitett müalkotmányok 
és intézmények sorában első helyen a templomok állnak, a pest-
lipótvárosi bazilika költségeinek fedezéséhez hozzájárulni nem 
csak Pest város lakosainak,hanem minden keresztény magyar 
embernek is kötelességében áll; s a Szent-István-Társulat 
minden tagja csak örülhet ra j t a , hogy a szorosan valláske-
gyeleti indok, mellynél fogva az emiitettem oltár emeltetését 
elhatároztuk , egyúttal a nemzeti jövő és nagyság igényeivel 
is találkozik. Indítványomat, melly kijelölendi az utat és mó-
dot , melly szerint én a kérdésben forgó czélra szükségelt 
jelentékeny összeget összegyüjthetni remélem, még e gyűlés 
folyama alatt terjesztendem elő, érzékeny köszönetet mondva 
addig is azon buzgó s nemeskeblü tagtársainknak, kik a hiva-
talos felhívást be nem várva, máris siettek benyújtani ado-
mányaikat. Adja Isten, hogy az utánzók sokasága legyen 
adott szép példájok áldásos jutalma ! 



S ezzel átadom a szót többi tiszttársaimnak. A nézetek, 
mellyeket jelen előadásom folytán kifejtettem , nem csupán az 
enyimek , hanem a társulat tagjai hasonlithatlan többségének 
nézetei is. Nem muló érdek, nem pillanatnyi elragadtatás, 
legkevésbbé szeszély, vagy indulat, hanem alaposan és lelkis-
meretesen átgondolt elvek azok, mellyek minket a társulat 
körüli minden eljárásainkban vezéreltek. Csalhatlanságot sem 
magamnak, sem elvrokonimnak nem tulajdonitok: mindamellett 
azt hiszem, nem hibázok, ha azokban, mikben sem a kath. 
liitczikkelyek , sem az egyház fegyelme , gyakorlata, szelleme 
szabadságunkat meg nem kötötték, a társulatnak is szabad 
kezet, szabad eljárhatást követelek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, nov. 17-én. A Szent-István-Társulatnak mai na-

pon megtartott rendkívüli havi gyűlésében a következők tár-
gyaltattak. Jegyzőkönyvileg jelentés tétetett a f. hó 10-én 
megtartott nagy-gyülésről ; melly ekképen hangzik : 

„1. Fölolvastatott acs. kir. rendőr-igazgatóságnak 1859-ik 
évi oct. 14-én kel t , 3 7 S ( ) S / 2 8 O I - számú levele, mellyben a tár-
sulatot értesíti: hogy a budai cs. kir. helytartóság f. évi oct. 
10-ki 29,686. számú kibocsátványa által Gállffy György cs. kir. 
helytartósági tanácsos ur ő nsga van a társulat közgyűlésére 
országfejedelmi biztosul kiküldve. — 2. Következett az elnöki 
jelentés, mellynek főtárgya a társulat által ez idén megindí-
tott ,Egyetemes Magyar Encyclopaedia' volt. A vállalat fon-
tosságát röviden kiemelvén , miután először is azon , némelly 
részről fölmerült aggodalmakat, hogy tudnillik e vállalat al-
kalmasint olly sokáig tar tand, miszerint annak végét netalán 
meg sem fogjuk élni ; hogy az a társulatot elvilágiasitja s ere-
deti rendeltetésétől eltéríti ; hogy nem áll arányban a társu-
lat vagyoni állapotával stb., eloszlatta volna : áttért a munka 
belbecsének fejtegetésére, s kiemelte azon előnyöket, mely-
lyekkel e vállalat más e nemű külföldi vállalatok fölött a ma-
gyar közönségre nézve kínálkozik. Végül megemlítve még a 
társulat által ez idén megindított két vállalatot : a ,Religio'-t 
és a ,Szentek életé'-t, indokoltan adta elő a választmány 
azon határozatát, mellynél fogva az épülőfélben levő pest-
lipótvárosi templomban egy oltárnak szent István apostoli ki-
rály tiszteletére, a társulat költségén leendő emeltetését meg-
szavazta. — 3. A társulati tisztviselők, ugy mint igazgató, 
pénztárnok , titoknok és ügynök előadásaiból kitűnt, hogy : 
a) A társulat a lefolyt 185%-ik évben — az ujságlapokat ide 
nem értve — nyomatott összesen 34 külön munkát , 216,000 
példányban, és 105,000 darab szent képet, b) A tagoknak il-
letményök fejében kiosztatott eddigelé 22,750 példány ; elada-
tott 136,605 darab könyv és 52,667 szent kép; a különféle 
munkára tett előfizetések fejében — ide nem értve az ujság-
lapokat— szétküldetett 7521 könyvpéldány; elajándékozta-
tott 3125darab könyv, és 1100 szentkép, c) Az ez idén fölál-
lított társulati könyvtár áll 2333 darab könyvből; ezekre, 
mennyiben nem ajándékoztattak, vagy nem a társulat saját 
kiadásaiból kerültek ki, fordított a társulat 942 frtot és 16 krt 
a. é. d) A társulat részére befolyt végrendeleti hagyományok 
és egyéb alapítványok tesznek 100 frtot államkötelezvények-

ben , és 641 frtot 85 krt bankjegyekben. — A társulat által a 
pest-lipótvárosi templomban szent István király tiszteletére 
állítandó oltárra befolyt : 7 C3. arany, 1 tallér és 312 frt 60 
kr. a. é. e) A tagok száma 6161. E szerint a társulat tag-
jainak száma az 1858-ki közgyűlés óta 1460-nal szaporodott, 
f ) Tiszta bevétel volt: 53,481 frt I6V2 krajczár; tisztakiadás 
pedig 57,669 frt 31/., kr. a. é. — Közgyűlési határozatok a kö-
vetkezők : I. A pest-lipótvárosi templomban építendő oltárt il-
letőleg határoztatott : a) Az államhatóság engedélyének ki-
eszközlése után, a magyar egyház főpapjai elnöki levélben meg 
fognak kéretni, hogy az emiitett oltárra megyéikben gyűjté-
seket tenni megengedni, s ezt megyebeli papjaiknak körira-
tilag tudtul adni méltóztassanak, b) A gyűjtés módjára nézve 
ajánltatik : hogy a társulat tiszteleti tagjai, kiváltképen a 
plébános urak , polgártársaikat, illetőleg hiveiket, fölkérjék 
időnkint valamelly csekély adománynak, például havonkint 
három a. é. krajczárnak e czélrai fölajánlására; az igy befolyt 
összegek az adakozók lajstromával félévenkint a kezelő bizott-
mánynak beküldetvén, minden más e czélra befolyt adomá-
nyokkal együtt, kamatozás végett a takarék-pénztárba tétetnek 
le. c) A társulat jövendő közgyűlésein előadás tartatik valamelly 
jeles egyházi, vagy világi férfiú-, vagy nőről, ki a vallás , iro-
dalom , művészet, egyház és polgárzat körül honunkban érde-
meket szerzett ; melly előadás azután kinyomattatván , a ta-
gok közt kiosztattatik, olly kéréssel mindamellett, hogy a 
t ag , ki azt elfogadja, a kérdésben forgó oltár költségei fede-
zésére 50 a. é. krajczárt fizessen a tagdíjon fölül ; mire azon-
ban nem köteleztetik , s az iratot el-, vagy el nem fogadni 
akaratától függ. d) Az előadás tartására minden év elején a vá-
lasztmány kér föl valakit a társulat tagjai közül, ki tárgyát 
szabadon választja, de arról a választmányt eleve értesíti. Az 
előadás olvasva történik, e) Ha az ez uton begyült összeg az 
oltárépitési költségeket meghaladná, a fölösleg a közgyűlés 
határozata szerint más hazai jó czélra fordittatik. Isten ke-
gyelméből megtörténhetik, hogy a szerény kezdeményezés évi 
rendszeres adakozássá fejlődik ki; melly esetben más czélnak 
kitűzése, miután az oltár már fölépült, a közgyűlésnek lesz 
föntartva. f) A társulat, maga alapszabályai által meghatáro-
zott körén tul munkásságát nem terjeszthetvén ki, a végre-
hajtást egy, tőle egészen különálló bizottmány veszi át, melly 
a működést függetlenül végzi, s a társulatot csupán csak 
az eredményről értesíti. — E bizottmány tagjaiul ft. S z á n-
t ó f y Antal prépost és pest-belvárosi plébános előülése alatt 
kineveztettek: gróf Nádasdy Lipót, Danielik János, Cziegler 
Nándor pestvárosi tanácsos, és Ráth József pest-lipótvárosi 
plébános. Az előadás tárgyául a jövő évi közgyűlésre szent 
István apostoli király tüzetett ki. — II. A kiadó-hivatali szál-
lás, melly egyszersmind könyvtárteremül is szolgál, a jövő 
évnegyedre felmondatván, újévkor a könyvtárral együtt az 
ügynöki hivatalba tétetik át. — III. Nt. Szabóky Adolf, 
sokoldalú elfoglaltságai miatt titoknoki hivataláról, mellyet 
1853 óta minden dij nélkül viselt, lemondván : ideiglenesen 
ezen hivatal, valamint az expeditioi, Írnoki, könyv- és levél-
tárnoki tisztség, az ügynöki személyzetre bízatott azon 500 
forint díjazás mellett, melly eddigelé az ujság-expeditort illette. 
A gyűlési jegyzőkönyvek vitelével különösen Danielik Jó-
zsef bízatott meg. — IV. Nt. Szabóky Adolf eddigi titoknok 
ur fáradozásait méltányolva, ezeknek elismerését jegyzőköny-
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vileg kifejezett hála által kívánta tolmácsoltatni a közgyűlés. 
— V. A többi hivatalnokok hivatalaikban megerősíttettek , a 
választmány pedig részben megujittatott. — VI. Alelnök Da-
nielik János kanonok ur jelenti , hogy jövőre lakását Egerbe 
teendi át ; de mindamellett elnöki kötelességeit innen is telje-
sitendi. — VII. Az egri lyceumi nyomda bérbevételét illető-
leg: az elnökség a választmány hozzájárulásával, s megtartva 
a társulati alapszabályokat, fölhatalmaztatott az egri lyceumi 
nyomdát a jövő 1860-ik és következő évekre bérbe venni, s 
erre nézve a törvényes egyességet a nyomdai hatósággal és 
jelenlegi bérbentartójával megkötni. — VIII. A közgyűlés al-
elnök ő nsga fáradozásainak elismerését az által fejezte ki, 
hogy magáévá tette Török János választmányi tag és encyclo-
paediai szerkesztő urnák nyilatkozatát, mellyben inditványba 
hozta, hogy a köszönő elismerés jegyzőkönyvi kifejezésemel-
lett, a jelen gyűlésen tartott elnöki előadás az Encyclopaedia 
első kötetében bevezetésképen használtassék." 

Ezután a mai ülésben tárgyalás alá vett pontokra kerül-
vén a sor: alelnök ur ő nsga jelenté, hogy egy, magát megne-
vezni nem kivánó honfi, névaláirás nélkül hozzá intézett levél-
ben 1000 p.frtot küldött be a végre, hogy annak egy része a li-
pótvárosi templom épitési, más része pedig a Szent-István-Tár-
sulat által emeltetendő oltárkép festésének költségei fedezésére 
fordittassék. A névtelen adakozóról több nem jutott köztudo-
másra , mint hogy az a honi f ő a r i s t o k r a t i á n a k tagja. 
Alelnök ur az adakozó által neki adott felhatalmazásnál fogva, 
az összeget akként osztotta két részre, hogy fele a templomra, 
fele az oltárképre fordittassék ; mihez képest 500 frt az épitő 
városnak azonnal átszolgáltatik , a másik 500 frt a többi, az 
oltárra befolyt adományokhoz csatoltatván , kamatozás végett 
a takarék-pénztárba letétetik. Ugyané választmányi gyűlésen 
adta elő alelnök u r ő n s g a , hogy ő azon egyházi beszédet 
mellyet Ü r m é n y i Ferencz fölött az érte mult évi april 15-
dikén Vaálon megtartott gyász isteni-tisztelet alkalmával mon-
dott , U r m é n y i F e r e n c z e m l é k e czim alatt saját 
költségén kinyomatta, s annak összes példányait, helyesebben: 
az azok eladása után befolyandó egész bevételt, az emiitett ol-
tárnak szentelte. A választmány , alelnök ur törekvéseit gyá-
molitandó , elhatározta, hogy a beszéd azon kéréssel küldes-
sék meg a társulat tagjainak , miszerint mindazok, kik a be-
szédet elfogadják , az emiitett czélra 20 a. é. krajczárt fizesse-
nek. A nemtagok azt ugyanazon áron megvehetik; s a választ-
mány a szent czél tekintetéből reméli, hogy a közönség ezen 
alkalmat megragadni, s tettleges részvétét minél kiterjedtebb 
arányban tanusitani fogja. (A beszéd megszerezhető a Szent-
István-Társulat ügynöki hivatalában, Lipót-utcza 8. sz.) Végre 
ugyancsak e választmányi gyűlésen, s ugyané tárgyat illető-
leg határozatba ment az is : hogy mindazon polgártársainkat, 
kik magukat az emiitett czélra havonkint 3 ujkr. fizetésére kö-
telezendik, évenkint 6 darab szines, s hátirattal ellátott szent 
képpel jutalmazandja. Ürményi József ő mlga kijelentette, 
hogy miután ft. Danielik János kanonok ur ő nsga az emiitett 
egyházi beszéd nyomtatási költségeit már fedezte, az ezen 
nyomtatási költségeknek megfelelő összeget a társulat által 
épitendő Szent-István-oltárra ajánlja föl. Alapitó tagokul be-
jelentettek : gróf Szapáry Gyula , gr. Szapáry Geyza, gr. 
Keglevits Béla , Dőry Ádám , Medetz József pesti községi ta-
nácsos ur ; rendes tagokul pedig : gr. Károlyi Gyula, gr. Szé-

chenyi Béla, Hofbauer Jeromos, Aig ner Miklós , Feszi Au-
gust , Hamza Máté , Kada Mihály és dr. Tormay Károly. Pót-
lólag említtetik , hogy Török János magyar akadémiai tag a 
társulatnak nov. 10-kén megtartott X-dik közgyűlésén ,Ma-
gyarország prímása ; közjogi és történeti vázolat' czimü igen 
becses munkájának díszpéldányával a társulatnak kedveske-
dett : mit a közgyűlés hálás szívességgel fogadott. 

I4.is-Czell, nov. 10-én. Az ember élete , a zsoltárnok 
szavai szerint 70—80 évre terjed. Mint fejér holló, olly ritkák 
közöttünk a 70—80 éves emberek. A jobb érzésüek mindig 
részvéttel és érzékeny illetődéssel nézik a halandó emberiség 
ezen ősz galambjait: tisztelettel hajolnak meg az ősz fürtökkel 
fedettek előtt, kik illy hosszú életre talán azért is jutottak, mert 
koporsójok felénem haladtak a virágokkal hintett uton, hanem 
a göröngyösön törtettek előre ; tisztelettel hajolnak meg az 
ollyan öregek előtt, kiknek életök delén szintúgy, mint annak 
alkonyán Isten dicsősége, s embertársaik boldogítása volt 
egyedüli fő törekvésök. Illy ősz Simeon nt. P o l g á r László 
sz.-Benedek-rendü áldozár járult ma, áldozárságának 50-dik 
évfordulati napján Kis-Czellben az Isten templomába ; hogy 
kezeibevegye a kenyér é3 bor alázatos színe alatt azon Jézust, 
a Mária Fiát, kit hajdan az öreg Simeon remegő karjaira vett. 
76 éve már , hogy arany-misésünket meghívta a mennyei 
király, Fia menyegzőjére ; s hogy e fényes menyegzőre illő 
ruhát annál könnyebben és biztosabban szerezhessen, 19 éves 
korában Pannonhalmán szerzetesi öltönyt vett föl; 1809-ben 
áldozárrá szenteltetvén, az Ur szőlőjében azóta kitartó buzga-
lommal munkálkodik. Ötven éve tehá t , hogy e pályán viseled 
a nap terhét és hevét, kedves jó öregünk! E félszázad lefolyta 
után , mielőtt élted napja letűnne, megengedte a mennyei cse-
lédes Ur, hogy végig tekinthess munkádon, és megkérdezhesd 
tenmagadtól : nem vesztegeltél-e az élet piaczán hivalkodva ? 
Boldog vagy, jó öreg , kinek e kegyelem adatott; mert ha ez 
ünnepélyes visszatekintésnél munkásságodban netalán némi 
hiányt fedeztél volna föl, — mielőtt az éj beállna és sötét fátyo-
lával élted napját elborítaná, még azokat mind kiigazíthatod, 
helyrehozhatod. Azonban öntudatod tisztasága, s az általad 
véghezvitt jótettek biztositnak arról, hogy elfogod nyerni az 
igért napi dijt, az élet diját. De nem akarok én Isten dicsősé-
gére szentelt jámbor igyekezeteidnek hirdetője lenni : hir-
detni fogja azokat a László-harang ércznyelve, melly leginkább 
fáradhatlan gondoskodásod és áldozataid által nyert a kis-czelli 
toronyban helyet. Nem akarom én e sorok által emlékedet az 
utókornak föntartani : Kis-Czellben van a te legszebb emlé-
ked; Máriának gyönyörű aranyháza és oltára, mellyeket Isten 
dicsőségére, s a bold, szűz Mária tiszteletére leginkább te 
állítottál olly ragyogó diszbe. Én csupán arany-misédről akar-
tam tudósítani a magyar egyházat. — Szent megilletődés fogta 
el lelkünket az ünnepély alatt , mellynek fényét különösen a 
,manuductor', S z e n c z y Ferencz szombathelyi püspök ő 
méltóságának jelenléte növelte. Ugy tiint föl nekünk a ma-
gyar anyaszentegyház ezen egyik érdemdús apostola, mint 
csillag ; melly minél magasabban ragyog az égen, annál alan-
tabb látszik a vízben : szelid lelke előtt talán szüntelen az Ur 
azon szavai lebegnek : „A ki nagyobb köztetek, legyen mint a 
kisebbik; és a ki előljáró, mint szolga." Mint illyen jelent meg 
ő , a magas főpap , a szegény szerzetesek zárdájában ; hova az 
ünnepélyre, mint maga mondá, a zordon időben szeretete ve-
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zérlé; mellynek pedig semmi sem nehéz; s ha a nálánál sokkal 
alantibbak közti megjelenése mégis mindenkit kegyeletes tisz-
telettel töltött e l , és mi mindnyájan , a kik jelen voltunk, sze-
retetünk leghőbb, legőszintébb érzetével öleltük á t , ez csak 
azt mutatta, hogy alázatosságában milly nagy méltóság rejlik. 
Emelte az ünnepély fényét S z a b ó Imre gyönyörű beszéde, 
melly a főpásztornak és mindnyájunknak szemeiben a megille-
tődés csalhatlan tanúbizonyságát, könyeket idézett elő. Emelte 
az ünnepély fényét részint a szombathelyi, részint a veszprémi 
püspöki megyéből összejött 43 áldozár jelenléte , a főapátság 
küldöt t je , s a Benedek-rendü tanári karnak képviselői. 

Y a s z a r y Kolos. 
B é c s , nov. 13-án. Azon szivet és lelket emelő ünne-

pély , mellyet a jó Isten kegyelme szeretett főpásztorunknak, 
Magyarország herczeg-primásának megérni engedett, s melly-
re a magyar egyház és nemzet annyi jeles fia a leghőbb lel-
kesedéssel egybesereglett, itt a birodalmi székvárosban is a 
legélénkebb rokonszenvet kelté ; s pár nap óta, ugy szólván, a 
közfigyelem egyedüli tárgya. A közhelyeken ugy, mint a ma-
gán társaságokban , az ünnepélyt megelőző s követő napok-
ban alig lehetett egyébről szót hallani, mint az esztergomi 
arany-miséről ; a hírlapok legtöbbje alig megfogható lelkesü-
léssel ragad tollat, és igyekszik azt a kíváncsi olvasókkal kö-
zölni. A Pázmány-collegium, ez egyedüli bécsi, tisztán magyar 
intézet növendékei pedig, meg levén a szerencsétől fosztva, 
szeretett főpapjok áldásában személyesen részesülhetni, az 
által kárpótolák maguka t , hogy csendes házikörben ünneplék 
meg ez örökre emlékezetes napot. Ez ünnepélyről azonban, 
mellyben több itt tartózkodó magyarországi áldozár is részt 
vet t , hiszem, az intézet valamellyik növendéke eddig t. szerk. 
urat már rég értesité ; s azért bátran áttérhetek fővárosi egy-
házi életünk néhány nevezetes újdonságaira, mellyek meggyő-
ződésem szerint a magyar olvasó közönséget is érdekelni fog-
ják. Kétségkívül emlékezni fognak t. olvasóim ! mennyi elő-
ítélettel fogadtaték a szerzetes-rendek szigorú reformjának 
hire ; s midőn az az itteni domonkosi-rendnél teljes szigorában 
csakugyan életbe lépiet te tet t , mennyi rágalom- és gunynyal 
telt megjegyzést lehetett hallani az u j szabály szerint élő t. 
atyákra, e középkori monstrumokra (mint őket némelly helyen 
nevezni nem átallák). Sőt magában az egyházi-rendben is nem 
kevesen találkoztak, kik némi aggodalommal néztek a hatás 
elé, mellyet itt gyakorolni fognak. Most már, egy hosszú év le-
forgása után , bátran , és a legtisztább örömmel Írhatjuk, hogy 
mind a rágalmazók lefegyverkezve, mind pedig a kicsinyes 
aggodalmak tökéletesen eloszlatva vannak. Mert az atyák az 
itteni közönségnél mindig tobb-több tiszteletben részesülnek; 
templomuk napról-napra jobban telik ajtatoskodó hivek sere-
gével; sőt , a mi életrevalóságuk fő jelensége, mint biztos for-
rásból Írhatom , Némethonban , Düsseldorfban fiók-rendházuk 
is alakuland. Mi e derék rend terjedésének csak őszinte szív-
ből örülhetünk. — A bécsi cs. kir. egyetem hittani karánál, melly 
már olly sok hírneves tudóst birt, és bir jelenleg i s , az egy-
házi történelemnek már három éren tul üresedésben állott 
tanszéke is valahára betöltve leend, és mint szinte egész biz-

tossággal írhatjuk, egy belföldi egyén van e szép állásra meg-
hiva ; ki talán még e félév folytán fogja megkezdeni előadá-
sait. — Végre a magyar olvasó közönség, melly mint látszik, a 
hivatalos bécsi újság f. évi oct. 3-dikai esti lapjában megje-
lent , és a bécsi tartományi zsinat actáit ismertető czikk né-
melly kifejezését igen rossz néven vette, megnyugtatására né-
hány szót. Legkevésbbé sincs szándékunk, a czikk érdeme 
és szelleme fölött Ítéletet hoznunk, és igy nem tekintve többi 
kifejezéseit, az igazság és méltányosság nevében csak azon 
egyet tartottuk kötelességünknek kijelenteni , hogy az a ,Kir-
chenstaat'-féle kifejezés, melly olly igen szemet szúrt, és mél-
tán is, nem egyéb, mint a legrutabb sajtóhiba. Erről meg-
győződnünk alkalmunk volt a tudós, és épen az egyházi tör-
ténelem és canoni jog terén nagytekintélyű szerző saját kéz-
iratából. De ki magának bővebb meggyőződést akar szerezni, 
olvassa el az .Oesterr. Volksfreund' oct. 5-iki , tehát csak két 
nappal utóbb megjelent számában a hasonfeliratu czikket, 
melly ugyanazon iró tollából folyt. Ott ugyanis a zsinat actái-
nak második részét ismertetvén, kimutat ja , hogy a concorda-
tum életbe léptetésének ügyében ez acták milly nagy fontos-
sággal bírnak, s azután igy zá r j a : „und diese Darlegung mit 
Rücksicht auf das erste Stück des Anhanges dürfte wol für 
alle Kirchenprovinzen des K a i s e r s t a a t e s massgebend 
werden („in urbe Imperii principe exemplum praeluceat, quod 
ceteri Antistites sequendum sibi proponant". p. 202.). Már 
pedig ebből a legvilágosabban kitetszik, hogy a tudós 
szerző, hacsak önmagának ellent mondani nem akar t , ott sem 
érthetett ,Kirchenstaat'-ot, hanem mint itt, ,Kaiserstaat'-ot *). 
Épen a mint a tollat leteszszük, értesülünk, hogy a leendő lai-
bachi herczeg-püspök kinevezését ő cs. kir. Apostoli Fölsége 
e napokban irta a lá , s mint a hir szárnyal, e fontos állomásra 
egy bécsi magas rangú, s különösen a hittudomány terén dus 
érdemekkel biró egyéniség volna kijelölve. r. 1. 

Kegyes adományok jegyzéke. 
A szent István király tiszteletére eraeltetendö oltárra : 

Nt. Jáky Ferencz osli lelkész ur 2 frt 50 kr. a. é. 
Nt. Erliarilt Imre nagybajcsi pleb. ur 5 „ — „ „ „ 
Nov. 17-én, a választmányi gyűlésen a bold. Ürmé-

nyi Ferencz fölött tartott einlék-beszéd árából 
begyült 5 „ 60 „ „ „ 

E g y főarátokrata e czélra névtelenül küldött . . 500 „ — „ „ „ 
Ugyanaz a lipótvárosi templom építésére . . . . 500 ,, — ,, ,, „ 

•-) Sajtóhibákat legjobb azonnal és ugyanott, a hol elkövettet-
tek , helyrehozni. Ez minden gyanút és félreértést eltávolít. Másutt 
keresni a javitást, valamint nem kötelesség, ugy (annyi lapok mellett) 
nem is lehetséges. Különben is a ,Volksfreund', bár ellenkezőt irva, 
előttünk még mindig nem birt volna a ,W. Z.' fölött is hitel- és tekin-
télylyel. Mi az esztergomi zsinatra vonatkozó szavakat nem tudván 
hallgatással mellőzni, a fönebbi kitételt is megemlítettük ugyan: de az, 
ha nem is másodos , mégis csak második volt. Többiben teljesen meg-
nyugszunk a t. levelező s órain, s az egész ügyet alunni hagyjuk. Szerk . 

— — 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i I£ároIy. 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten , 1859. 
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Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a szerkesztőségi irodában: Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Az olasz kérdés. I I I . — E g y h á z i t u -
d ó s í t á s o k : Magyarország- és Erdélyből. 

Az olasz kérdés. 
ín. 

„E tan erősítésére, magának IX. Piusnak példá-
ját hozhatom föl, ki Romából, a rá halmozott bántal-
mak és erőszak elől futván, ünnepélyesen a követ-
kező szókkal tiltakozott: ,Azon indokok közt, mely-
lyek minket ez elválásra kényszeritettek, legnagyobb 
fontossággal az birt , hogy teljes szabadságunk le-
gyen a szent-szék legfőbb hatalmának gyakorlatá-
ban; egy olly gyakorlatban, mellyet a katholikus 
világ, a jelen körülmények közt méltó joggal oly-
lyannak gyaníthatna, mint melly nem bir kezeink-
ben szabadsággal.' Az első consulra már hivatkoz-
tam; ime mit mondott ő akkor, midőn Nagy-Károly 
dicsősége után sovárgott (fájdalom! azóta mi jól tud-
juk , mi lett e dicsőségből ; de azt senki sem vonta 
még kétségbe, hogy akkor lángeszének teljes birto-
kában volt)-' ,Amaz intézvény, melly a hit egységét 
föntartja, tudnillik a pápa, a kath. egység őre, csu-
dálatra méltó. Azt vetik e főnek szemére, hogy ide-
gen uralkodó. Igen, e fő külföldi : s ezért köszönet-
tel tartozunk az égnek. A pápa Parison kivül lakik: 
és ez jól van igy. Ő sem Madridban nincs, sem Bécs-
ben; és épen ezért tudjuk lelkiekbeni tekintélyét el-
viselni. Szintezt mondhatni Bécsben , és Madridban. 
Ha őt Parisban képzeljük, valljon elfogadnák-e ren-
deleteit a bécsiek és madridiak? Nagy szerencse te-
há t , hogy nem székel a honban; és hogy nem szé-
kelvén ott, a vetélytársak egyikénél sem lakik: ha-
nem ama vén Romában, messze a német császár ke-
zétől. de messze a franczia, vagy spanyol királyokétól 
is; a katholikus hatalmasságok közt egyensúlyt tart-
va, s mindig a hatalmasabb felé hajolva egy kissé, de 
tüstént fölemelkedve, mihelyt a hatalmasabb el-
n y o m ó v á válik *). Századok müve az, mit ebben 

*) A ,nagy' Napoleon e magasztos szavakban saját és 
utódjainak sorsát is megjósolta. S z e r k. 

létesítve látunk ; és jó , hogy az létesíttetett. A lel-
kek igazgatására nézve ez a legjobb, a legjótéko-
nyabb intézvény, mellyet képzelhetni. Én e dolgokat 
nem valamelly ajtatoskodói elfogultság-, hanem egye-
dül észokoknál fogva m o n d o m ' H i á b a n is igyekezett 
később, elkapatva rendkívüli hatalma-, és feszélyezve 
nagyravágyási álmaiban a pápai legfőbb hatalom 
által, Bossuet nagy nevének árnyékában egy más 
tant fölállitni; egy egyszerű áldozár, Emery, ele-
gendő bátorsággal birt, ezt mondani neki: ,Sire, föl-
ségedtiszteli Bossuet-et, és őt idézni méltóztatik. íme 
ezek az ő szavai: ,Mi tudjuk,a romai pápák szintolly 
törvényes joggal bírják, mint bárki is a földön, az ő 
javaikat, jogaikat, és fölségi uralmukat (bona, iura, im-
peria). Mi tudjuk azt is, hogy e javak, a mennyiben 
Istennek áldozvák, szentek, s hogy azokat, szentség-
törés elkövetése nélkül, nem lehet elfoglalni. Az 
apostoli szék, Roma város, és államai fölött a végett 
bir fölségi joggal , hogy lelki hatalmát az egész 
világon annál szabadabban, biztosan és békével 
(liberior ac tutior) gyakorolhassa. Mi ezért nem 
csak az apostoli széknek, hanem az egész átaláno3 
egyháznak szerencsét kívánunk; és mi szivünk mé-
lyéből óhajtjuk, hogy e szent fejedelemség örök idő-
kig minden tekintetben épen és sértetlenül fönma-
radjon' 2). Bossuet irta ezt is: ,Isten, ki akará, hogy 
ezen egyház (minden királyságok közös anyjává le-
endvén), a világiakban egyik országtól se függjön; és 
azon szék, melly valamennyi hívőknek az egység 
kapcsául szolgálandott, később mindazon részrehaj-
lások fölé emeltessék, mellyeket az államok érdekei 
s féltékenységei előidézhetnek : e nagy tervének ki-
vitelére, Pipin és Nagy-Károly által vettette meg az 
alapot. Az ő egyház iránti bőkezüségök szerencsés 
következménye, hogy az egyház, független levén 
fejében minden világi hatalmasságoktól, képesnek 
találja magát, a lelkek vezérlésére adott ama mennyei 
hatalmat, a köz jóra, és a keresztény fejedelmek 
közös oltalma alatt, szabadabban gyakorolni ; s hogy 

T h i e r s , ,Histoire du Consulat et de l'Empire.' 
2) B o s s u e t , ,Defens. declarat.' L. I. sect. 1. c. XVI. 

p . 2 7 3 . 
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igazságos egyensúlyt tartva kezében, olly számos, 
egymás irányában sokszor ellenséges hatalmak közt, 
az egész testben fóntartsa az egységet, majd hajthatat-
lan rendeletek, majd ismét bölcs engedékenység által.' 
(Discours sur l'unité de l'Eglise.)" 

„Szerencsétlenségre, Emery tanácsa, és Bossuet 
tekintélye megvettettek. De feledjük el fájdalmin-
kat! A Gondviselésnek megvannak saját tervei, mely-
lyek nem a mieink: minden korszaknak megvannak 
az azt megkísértő vészei, és segélyei. Ma Napoleon 
unokaöcscse ElZ 7 £1 ki ezt irja : ,Az egyház tiszteletre 
méltó fejének világi uralkodása a legbensőbben össze 
van valamint a catholicismus fénye-, ugy Olaszor-
szág szabadsága- és függetlenségével is kötve.' És 
ugyanazon fejedelem ministere az, ki az olaszorszá-
gi háború kezdetekor, a franczia püspöki karnak ezt 
irta: ,A fejedelem, ki a szent atyát a Yaticanba 
visszavezette, akarja, hogy az egyház feje, a világi 
uralkodói hatalomnak minden jogaiban tisztelve ma-
radjon. Azon fejedelem, ki Francziaországot a de-
magógia szellemének uralmától megszabadította, nem 
fogja annak sem tanait, sem uralkodását Olaszország-
ban elfogadhatni." 

„Hanem azt felelik az olasz forradalmárok : ,Mi 
nem akarjuk a pápa uralmát megszüntetni; mi csak 
szűkebb körbe akarjuk azt szorítani, s kisebbé tenni.' 
S miért ezt? kérdeném én őket; ha ez által megszo-
rittatik és kisebbittetik egyszersmind a catholici-
smus iránti tisztelet, annak méltósága és független-
sége? Minek ezt tenni; ha ez annyi, mint egyszer-
smind kisebbíteni s fogyasztani az olasz félszigeten 
levő legolaszabb uralkodói hatalmat? Miért ezt ten-
ni, főleg most, az ellenséges szenvedélyek féktelen 
dühöngésének idején ; midőn a sz.-székre általatok 
kimondott elégtelenségi ítélet egy, a világ szeme 
láttára odavetett guny ama lefegyverzett és elnyo-
mott hatalom ellen? Minek; ha a pápán, mint ural-
kodón elkövetett eme becstelenség, a népek szemé-
ben elkerülhetlenül sülyeszti a főpapi tekintélyt is? 
Minek végre, ha ezen kihívó guny minden, e névre 
méltó katholikusra is mulhatlanul visszaháramlik ? Ti 
azt mondjátok : ,Hiszen csak a Romagna , s a lega-
tiók vétetnek el tőle.' Azonban engedjétek meg, hogy 
azon kérdést tehessem : Milly joggal ? S miért nem a 
többi is, ha épen ugy tetszik ? Az olasz egység fe-
lőli álmaitokban miért kellene az általatok még meg-
hagyott városoknak különböző sorsuknak lenni attól, 
mellyet Bologna s Ferrara élvez? A nélkül, hogy 
az önmagatokkali ellenmondásba eséstől félnétek, ré-
gi határvonalokról beszéltek : de hiszen ha az egy-

kori határi elkülönzésekre megyünk vissza, mi lesz 
a savoyi ház, és sok mások birtokából ? És miért 
nem vesztek el akkor a pápától m i n d e n t , egyedül 
Romát hagyva meg neki a Vatican kertjeivel? Tud-
juk , hogy ti ennek is okát adtátok. De minek akkor 
neki Romát is meghagyni? Miért kellene ő neki, 
mint Annak utódjának, kinek nem volt hova fejét 
lehajthatni, Európában találni helyet, hol a magáét 
megpihentethesse? Miért nem volna Diocletian ural-
kodása, és a catacombák rendszere legjobb az egy-
házra nézve?" 

„Miután azonban olly sokszor emlegetik az el-
választásokat és annexiokat, valljon mit mondana rá 
Europa, mit mondanánk mi" (francziák), „ha egy 
részről Tyrol, más részről pedig a Franche-Comté, 
mint ezt 1830-ban sokan akarták, schweizi canto-
nokká kivánnának lenni, s a helvetiai szövetséghez 
akarnának csatlakozni? S ha egy napon Lothring-, 
és Elsassnak eszébe jutna, szemeit a német szövet-
ségre vetni, ugyan mit gondolnánk róla?" 

„Ezen, és sok más kérdések önmaguktól tá-
madnak , és ki sem menekülhet meg tőlök. Igen, ha 
ti forradalmiak és antikatholikusok vagytok, miért 
állotok meg tartózkodva, s rémülten saját fosztoga-
tási elvetek előtt? Ha pedig katholikusok vagytok, 
miért állítjátok azt fel? Hova mentek? Hova fog ti-
teket e kárhozatos elv vinni ? Mondjátok tehát meg 
nekünk világosan azt legalább, hogy mit kellett 
volna FrancziaországnakRomában 1849-ben tennie; 
s valljon meg kell-e ama dicsőségünket ma tagad-
nunk? Valljon az általa akkor megfékezett törekvé-
sek nem azonosok-e a forradalmi Romagna-belieké-
vel ? Nem ugyanazon emberekkel találkozunk-e min-
dig? Mi ez tehát? Miben áll a dolog? És mit tart-
sunk felőle? Valljon ez részetekről csak ügyes szá-
mitás-e ; és nem bírván, vagy nem mervén ma to-
vább menni, talán az időtől várjátok a többit, és 
az események hatalmára számoltok? De ugyan kit 
akartok ezzel jégre vezetni? Úgyis arra vagyunk 
mi, talán nagyon is vive a jobb érzelműek tétlen-
sége, és egyik rész lassúsága által, mig a másik na-
gyon is sebesen megy ; azok tudnillik, kik az ese-
ményeket rohanni késztetik, ama reményben, hogy 
végre is el kell a napnak érkeznie, melly a ,faits ac-
complis'-k logikájával kényszerülend számot vetni. 
Szükséges leend-e, hogy mi is azt mondjuk, mit az 
angol sajtó leghitelesb orgánja, hogy: ,jelen ügy-
ben Francziaország támadó rész, és áskálódik'? Nem, 
nem; mi nem engedjük meg, hogyhonunk olly részt 
venne ez ügyben, minőt neki tulajdonítanak: illy 
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számitások rosszul egyeznek a franczia nagylelkű-
séggel; és én részemről lelkemnek egész erejével til-
takozom azon illoyalis szándéklatok ellen, mellyek-
kel gyanusitani mernek." 

„De soraim végén még egy, ennél is magasabb 
rendű óvástételt nyilvánítok." 

„Mint hódoló fia e romai szent egyháznak, melly 
valamennyi többinek anyja s tanitónéja, tiltakozom 
a forradalom istentelensége ellen, melly annak jo-
gait félreismeri, s örökségét elragadni akarja." 

„Mint katholikus püspök, tiltakozom a meg-
aláztatás, és elnyomás ellen, mellynek a világ első 
püspökét szándékoznak alávetni: azt, ki a püspöki 
hatalmat egész teljében képviseli." 

„Tiltakozom a catholicismus nevében, mellynek 
fényét, méltóságát, függetlenségét akarják az által 
kisebbíteni, hogy az átalános főpásztort, Krisztus 
Jézus helytartóját ostromolják." 

„Tiltakozom, mint franczia; mert ki nem volna 
franczia létére megalázva, midőn látja, hogy a csá-
szár ellenkező tanácsai- s tiltakozásainak daczára, 
illy nyomorult eredménye van győzedelmeinknek, s 
a katonáink drága vére kiontatásának?" 

„Tiltakozom ama háladatosság nevében , mely-
lyel a történetben a pápákat akkép látom előtüntet-
ve , mint az európai polgárisodás ragyogó jelképeit, 
mint Olaszország jótevőit, és a legnagyobb vesze-
delmek napjain a szabadság megmentőit. Tiltakozom 
a józan ész és becsületesség nevében, melly bosszon-
kodással telik el, egy olasz hatalmasságnak a fölke-
lések« és lázadásokkali egyetértését, és amaz aljas 
és oktalan szenvedélyek összeesküvését látván, mely-
lyek a keresztény világban minden igazi s nagy po-
litikusok által elismert és kikiáltott elveket meg-
semmisitni akarnak. Tiltakozom az európai szemér-
messég és jogérzet nevében, a fölségi jogok megsér-
tése , s amaz állati szenvedélyek ellen , mellyek olly 
gyakran lettek a legaljasabb merények tanácslóivá. 
És ha mindent ki kell mondani, tiltakozom az őszin-
te nyiltság nevében, e rosszul őrzött és rosszul tit-
kolt nagyravágyás, e kitérő feleletek, ezen illoyalis 
politika ellen, mellynek szomorú látványát szem-
léljük ! Tiltakozom az igazságosság nevében a fegy-
veres fosztogatás ellen, az igazság nevében a hazug-
ság ellen, a rend nevében az anarchia ellen , a jog-
tisztelet nevében a minden jogokat megvető tiszte-
letlenség ellen ! Tiltakozom, lélekismeretem szavát 
követve, és Istennek szent szine előtt, hazám, egy-
házam, és az egész világ szine előtt: s akár talál e 
tiltakozásom viszhangra, akár nem, én kötelessége-

met teljesítettem." Eddig a nagy szónok, D u p a n -
l o u p Felix, orleansi püspök. (Az okirat kelete, se-' 
ptember 30-ka, 1859.) » 

S azon férfit, ki napjainkban, a jellemszegény-
ség ezen aranykorában, daczára ismert, és egész 
eddigi élete által bebizonyított szabadelvüségének, 
hazafiuságának, sőt Napoleon iránti személyes haj-
lamának is, illy őszinteséggel nyilatkozni tudott és 
mert; kit tehát egyedül az igazság ellenállhatlan 
ereje, s a kath. meggyőződés birhatott illyen, a 
napi érdekek és hatalmasok kegye által szívesen 
nem fogadott óvástételre : ezen férfit a közértelmi-
ség tolmácsa-, és a világosság fénytornyául nézetni 
akaró napi sajtó, vagy kigúnyolta, vagy mint a 
,clericalis' párt által felfogadott, tehát kibérelt, vagy 
huszitott, jellemtelen, buta egyént merte fölmutatni, 
valamint honában, ugy a távolban is: hova egyedül 
a sokaság zajának tompa viszhangja, nem pedig az 
erőszak uralma által elhallgattatott igazság szava 
szokott rendesen elhatni. 

S a melly sorsban részesült az orleansi püspök 
tiltakozása, ugyan ollyat szánt e sajtó a Montalem-
bert gróf által egy hónap előtt közzé tett votumnak 
is. Mi tehát a nagy, az olly temérdek semmiségeknek 
helyet adni tudó nagy lapok ez elmulasztását pótlólag, 
azt is közlendjük ; legalább egy kis, de minden ön-
érdek-, és pártosságtól ment, tiszta helyet nyitva a 
Francziaországban jelenleg elnémitott igazságnak. 

IV. 
Montalembert gróf a Correspondant' uj folya-

mának 12-ik kötetében, nevezetesen annak october 
25-én megjelent 2-ik füzetében, ,IX. Pius és Fran-
cziaország' czim alatt (,Pie IX. et la France en 1849. 
et en 1859.') ezeket mondja: 

„Épen tiz éve, csaknem a napokban is egyez, 
hogy 1849-ik évi october havában, a nemzeti gyű-
lésben , a romai expeditio eredményei fölött vita ke-
letkezett; mellyet a köztársaság elnökének Ney Ed-
gar ezredeshez intézett, s imént közzé tett levele tőn 
elkerülhetlenné: mellyben kimondattak a föltételek, 
mellyek alatt volt a végrehajtó hatalom feje hajlan-
dó, a pápát államaiban visszahelyezni *). Thiers ur-

*) A franczia köztársaság kormánya már előbb , és pe-
dig minden fillérkedő politikát mellőzve , csupán a kath. nép 
óhajtását véve zsinórmértékül, nagylelküleg ajánlá meg azon 
gyámolitást, mellyet az időközben teljhatalomra jutott elnök 
és jelenlegi császár, előbb alkudozás tárgyává téve, csak-
ugyan végrehajtott. A roppant hatású felvilágosításokkal tel-
jes mü , ,L'Eglise Romaine en face de la Révolution' (Par 
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nak egy fölséges előadása, a fönebbi levéllel nem igen 
egyező értelemben hozott ama végzést eredményezte, 
miszerint IX. Pius az ő szabadsága- és fölségi hatal-
mának teljébe helyeztessék vissza. Idézzük a ,Moni-
teur'-t: ,Francziaország, Roma előtt állván egyszer 
seregével, nem követhette el ama következetlensé-
get , hogy ő maga erőszakolja a sz. a tyát , kit egy 
párt erőszakoskodásától imént szabadított meg : visz-
sza kellett neki adnia trónját és szabadságát, még 
pedig egész és teljes szabadságát; mert hiszen ez 
vala küldetése. Azonban a körülmények őt egy jog-
gal ruházák föl, mellyel csak ritkán bir valaki, a 
tanács-adhatás jogával. Ha a rendes viszonyok közt 
valamellyik uralkodó szabadságot venne magának, 
ekkép szólani egy másikhoz : ,On magát rosszul vi-
seli; cselekedjék igy, vagy amúgy' : ez által nem 
csak helytelenséget, hanem bitorlást is követne el. 
De egy olly uralkodó, ki másikát visszahelyezni jött, 
a rend, emberiség, religio, s politikai egyensúly kö-
zös érdekében : egy illyen , a körülmények komoly 
voltában, mellyek őt idevezették, és a tett szolgá-
latban elegendő okot talál a jogra , tanácsot adhatni. 
Francziaország, melly erőt fejtett ki (mellyet nem a 
néhány erőd elfoglalásának nehézségétől kell mérni : 
tehát olly nehézségtől, minő a franczia seregre néz-
ve szerencsére nem létezik ; hanem mérni kell az e 
nemű vállalatok által maguk után vonhatott politi-
kai nehézségektől), Francziaország, mondjuk, illy 
erőt fejtve ki , jogot nyer t , kérhetni a sz. atyát" 
(,supplier', esedezhetni ; mi a baloldal gúnyos meg-
jegyzéseire szolgáltatott alkalmat; mellyeket azon-
ban a szónok illy észrevétellel némított el: „Csu-
dálkozom a félbeszakításon; csudálkozom rajta, mi-

J . Crétineau-Joly. Ouvrage composé sur des documents inédits 
etc. Paris , 1859.' Tom. I. 491., és Tom. II. 536. 1.) szerzője, 
munkája 2-ik kötetében (456.1.)közli C a v a i g n a c generalis 
iratát Corcelles úrhoz, a franczia kormány ügyvivőjéhez : 
„Tudvák ön előtt a siralmas események, mellyek Romában 
fölmerültek , és a sz. atyát némileg fogságba ejtették. Ez ese-
mények láttára a köztársaság kormánya elhatározta, négy 
gőzfregátot küldeni 3500 emberből álló csapattal Civita-Vec-
chiába. Valamint elhatározá azt is, hogy ön Romába menjen, 
mint rendkivüli követ. Ön küldetésének czélja leend, a fran-
czia köztársaság nevében a végre közbejárulni, hogy ő szent-
ségének személyes szabadsága, La attól megfosztatott volna, 
visszaadassék . . . . Sőt ha a jelen viszonyok közt szándéka vol-
na , magát egy pillanatig a köztársaság területére visszavonni, 
ön e szándékának végrehaj tását , a mennyire csak tehetségé-
ben álland, eszközlendi; és biztositandja a pápát, miszerint a 
franczia nemzet kebelében hozzá, s az általa annyiszor tanú-
sított erényeihez illő fogadtatásban fog részesülni." S z e r k. 

szerint elég büszkeséghiány találtassék némellyek-
ben, a kifejezések sulyjának be nem látására, akkor, 
midőn egy olly hatalmasságról van szó, melly nem 
bir ötszáz ezer emberből álló hadsereggel." S a jobb 
oldal kitörő tetszésnyilvánításai közt folytatja) : „de 
visszatérek szavaimhoz. Francziaország, melly ekkép 
erejét kifejté, jogot szerze, kérhetni a sz. atyát, 
hogy nyúljon olly rendszabályokhoz, mellyek ké-
pesek népeit kielégíteni, s az azok kebelében rejlő 
jogos elégületlenségeket megnyugtatni. Neki joga 
volt, reformokat tanácsolni, mellyek a romai állam 
alattvalóit kibékítvén, összeegyeztethetők valának a 
pápai tekintélylyel ; és ekkép Francziaországot föl-
menték a kénytelenségtől, Romába ismét visszatérni, 
vagy pedig Austriát engedni oda bemenni : melly 
módok mindegyike sajnos leendett az egész világra 
nézve. Francziaország a sz. atyát nem találta sem 
kevésbbé nagylelkűnek, sem kevésbbé szabadelvű-
nek, mint volt 1847-ben. De a körülmények, szerencsét-
lenségre, megváltoztak " Öt nappal később, a nép-
nek választott képviselői közül egyik, Thiers ur sza-
vait védve, igy zárta beszédét : ,A történet hirdetni 
fogja, hogy ezer évvel Nagy-Károly, és ötvennel 
Napoleon után, ezer évvel azután, hogy Nagy-Ká-
roly a pápai hatalom visszaállítása által magának 
halhatatlan dicsőséget szerzett, és ötven évvel ké-
sőbb, hogy Napoleon, az ő hatalmának és büvere-
jének teljében megbukott, mert hasonlithatlan elő-
dének müvét elrontani akarta: a történet elbeszé-
lendi, mikép Francziaország hü maradt ősi hagyo-
mány aihoz, és siket a gyülöletes bujtogatások irányá-
ban. El fogja mondani, hogy harmincz ezer fran-
czia, a császári nagy háborúinkból való óriások 
egyik méltó fia által vezéreltetve, elhagyá hona 
partjait, ;hogy Romába menjen, a pápa személyé-
ben a jogot, igazságot, Europa, s Francziaország 
érdekeit visszaállítandó. El fogja mondani, mit ma-
ga IX. Pius mondott Oudinot generálishoz irt leve-
lében, hogy : ,A franczia sereg diadalma ki lőn az embe-
ri-nem ellenségei fölött viva.' Igen, ez Francziaország-, 
és a XIX. századnak egyik legszebb dicsősége leend. 
E dicsőséget ti nem akarhatjátok meggyengíteni, 
megszorítani, s elhomályosítani az által, hogy ma-
gatokat kigázolhatlan ellenmondások, zavarok, és 
következetlenségek szövevényébe taszítjátok. Tud-
játok-e, mi az, mi a franczia zászló dicsőségét örökre 
elhomályosítaná? Nem egyéb, mint ha e zászlót a 
kereszttel, az imént általa megszabadított tiarával 
ellentétbe helyeznétek; az, ha a franczia katonákat 
a pápa oltalmazóiból, annak elnyomóivá tennétek; 
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ha Nagy-Károly dicsőségét fölcserélnétek egy Gari-
baldi-féle nyomorult csinálmánynyal *)." 

„Más nap Thiers ur határozatai meg voltak, 
egy roppant többséggel, 469 szóval 180 ellen, sza-
vazva." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége Soliönbrunnban, £. évi nov. 16-án 

kelt legfelsőbb határozatánál fogva, K o p a l l i k Kajetán száári plé-
bánost , a székes-fejérvári székes-káptalannál tiszteletbeli kanonokká 
méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Pest. Nov. 19-én a pesti központi papnövelde növendé-
kei leirhatlan öröm-, és páratlan szerencsében részesültek; 
mert e napon délutáni 4 órakor ő főmagassága a romai szent-
egyház bibornoka, Magyarország herczeg-primása , és az esz-
tergomi főegyház ernyedetlen buzgalmu íopásztora , nagy-kéri 
S c i t o v s z k y János körükbe szerencsésen megérkezett. Va-
lóban mindnyájunk ajkairól lelkesülten hangzának a királyi 
szent látnók fiúi kegyelet sugalta szavai : ,Haec dies est, quam 
fecit Dominus: exultemus, et laetemur inea ' (Zsolt. 117,20.); 
midőn nagys. igazgatónk, ft. Szajbély Henrik, és elöljáróink 
vezérlete alatt a körünkbe érkezett főpapot íiui kegyelettel 
üdvözölhettük. Mert habár személyesen részt nem vehettünk 
is a magyarhoni kath. egyház, és az egész nemzet által lel-
kesedéssel ünnepelt arany-mise alkalmával ő főmagasságá-
nak atyai áldásában : szellemileg annál buzgóbban ültük meg 
az egyetem templomában ezen, a magyarhoni kath. egyház-, 
és az egész hazára örvendetes , ritka eseményt; midőn mind-
annyian az Ur asztalához járulván, e szándékra ajánlottuk 
fel Istennek áldozásunkat; legbuzgóbb imával esdekelve az 
Oltári-szentségben jelenlevő Isten-ember Jézus Krisztustól 
legbővebb áldását a halhatatlan érdemű főpásztorra. S ime 
személyesen is körünkben tisztelhettük: nem csak, hogy atyai 
áldását adja reánk, hanem nov. 10-dikén a kisebb rendek ki-
osztása által (miután hőn szeretett nm. és mélt. megyés-püs-
pökeinktől az egyházi törvény rendelte engedélyt megnyer-
tük), Krisztus urunk szolgálatára, az egyház hü bajnokaivá 
is felavasson minket! Elérzékenyülten hallottuk a sz. János 
szeretete ihlette arany-misés főpap által , aranyszájú sz. Já-
nos ékesszólásával, sz. Nagy-Gergely pápa lángbuzgalmával 
ecseteltetni papi kötelmeinket ; mellyeket a kisebb rendek föl-
vétele által az egyház szine előtt ünnepélyesen magunkra vál-
laltunk ; és elsoroltatni azon papi erényeket, mellyek megszer-
zése valoisi sz. Bódog, frank királyi herczeg példájaként (ki-
nek évünnepe épen e napra esett,) éltünk legfőbb feladata 
leend ezentúl a papi pályán. Elragadtatva az ősz főpásztor 

*) A távirat épen most tudatja a világgal, hogy Gari-
baldi, kinek csak az egy millió fegyver hiányzott (Angliának 
pedig e fegyverek ára) , hogy ,megmentse' Olaszországot; és 
kit Ellenborough lord egyedül tartott elég erősnek arra, hogy 
Francziaországot is ignorálja, s vele daozoljon : a legfőbb ha-
talmat másnak szándékozik , vagy kénytelen , Közép-Olaszor-
szágban átengedni. . . . Azt pedig kiki gyanítani fogja, hogy a 
,Moniteur' 1849-iki oct. 20-án kelt számából idézett fönebbi 
zárszó, magáé gr. Montalemberté. S z e r k. 

atyai szavai által, kinek minden mozdulatából sz. Pál apostol 
lelkesült szavait: ,Imitatores mei estote, sicut et ego Christi', 
láttuk visszasugározni, szentül fogadtuk, hogy, miként az 
arany-misés főpásztor félszázados áldozársága folytán, ugy mi 
is egész életünket Krisztus hü szolgáiként, Isten dicsőségére, 
s a lelkek üdvére szentelendjük. De egyszersmind annál buz-
góbban kértük Istent , hogy a fáradhatatlanul munkás főpász-
tori, kiről méltán el lehet mondani : ,Pertransibat benefaciendo', 
még sokáig éltesse olly ép erő-, s egészségben, minővel bennün-
ket az egyház szolgáivá felavatott! Melly leghőbb, fiúi kegyelet, 
és hála sugalta óhajtásunkat nem csak kegyes igazgatónk, f t . 
Szajbély Henrik ő nagysága remek beszédben tolmácsolt a 
diszes vendégkoszoru előtt; hanem személyesen is szerencsé-
sek valánk ő eminentiája előtt nyilvánítani, midőn elvégez-
vén a délesti isteni-tisztelet után az egyetemi szentegyházban 
a kisebb rendek fölvétele alkalmával elmondandó bánadalmi 
zsoltárokat, és minden szentek litániáját, a páratlan kegyes-
ségü főpap tanteremünkben megjelenni kegyeskedvén, minket 
borromei sz. Károly szellemét lehelő szavakkal intett fiúi ke-
gyelettel tisztelt, és szeretett megyés-püspökeink iránti hála-, 
kegyelet-, szeretet-, és engedelmességre; valamint a papi eré-
nyek és szentek tudományának megszerzésére. Végre nov. 
21-dikén, mint a magyarok Nagyasszonya, a boldogs. szűz 
Mária felajánltatása évnapján, ismét ő főmagassága ajánlá fel 
reggeli ajtatosságunkon a vérontás nélküli áldozatot ; melly 
alatt hálás szívvel rebegtük le a boldogs. szűz Anya esede-
zése által Isten legbővebb kegyét a jó atyára : kit sem kelle-
metlen idő, sem az Isten dicsőségének terjesztésében, és a 
lelkek üdvének eszközlésében elért tisztes aggkora, sem az 
ut fáradalmai nem gátolhattak a körünkbeni megjelenésben : 
hogy áldó kezeit terjeszsze reánk, kiket magas személye iránti 
örökös hálára kötelezett. Miért is a tőlünk távozó főpásztor 
után fiúi kegyelettel rebegjük : Áldott, ki az Ur nevében jöt t 
hozzánk ! c s. 

Pest , nov. 20-án. Bibornok-herczeg-primás és eszter-
gomi érsek Ő eminentiája, mint a szerzetes-rendek apostoli 
látogatója, ma tisztelte meg a kegyestanitó-rendüek pesti há-
zát magas személyével ; a hol is a ft. rendkormányzó, és nt. 
házigazgató urak, nem különben a rendkormány tanácsosai, s 
az összes tanári kar által megillő hódolattal fogadtatván, egy, 
e czélra eleve elkészített teremben, ő eminentiája mindenek 
előtt kinyilatkoztatta, hogy Romából pápa ő szentségétől e 
napokban megérkezvén a magyar- és erdélyországi kegyes-
tanitó-rendüek apostoli látogatására vonatkozó, s most már 
törvényérvényü rendkáptalani határozatok, azoknak közzété-
telével , s a pápai decretum kihirdetésével, e rendet illetőleg, 
az apostoli látogatást befejezendi. A fáradhatlan biboros főpap, 
felolvastatván a rendkáptalani, most már sz.-székileg megerő-
sített határozatokat, 8 azokat hellyel-hellyel fejtegetvén, a 
deeretumot ő maga méltóztatott kihirdetni, s a rendkormány-
nak azon becses nyilatkozattal átnyújtani, hogy az egyház és 
haza körül szerzett érdemekben gazdag kegyestanitó-rend e 
kihirdetett határozatok mellett a legörvendetesebben viruljon 
és gyarapodjék. A ft. rendkormátiyzó ur elérzékenyült sza-
vakban fejezte ki az egész rend nevében a legmélyebb íiui hó-
dolatot és hálaköszönetet azon valóban atyai magas hajlandó-
ság- és kegyességért, mellyet ő eminentiája az apostoli láto-
gatás ideje alatt ismételve tanúsítani méltóztatott. Jóval tizen-
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két óra után vonultak mindnyájan a házi kápolnába, a hol bi-
bornok-hg-primás ő eminentiája, a ,Te Deum'elmondása után, 
a nagy-oltártól, teljes főpapi diszben, az egész rendre főpász-
tori áldását adta. 

E s z t e r g o m főmegyéből, novemberben. Azon mély 
hallgatás, melly a csak néhány év előtt olly nagy zajjal em-
legetett , olly hőn ohajtott népmissiók fölött egyszerre beál-
lot t , azt gyanittatná csaknem mindenkivel, hogy azok, minek-
utána néhány helyen megtartattak , és Isten áldásával, mint 
váratlan termékeny eső, az Ur szőllejében a lankadt vessző-
ket u j életre frisítették, jelenleg végkép megszűntek. Mert 
fá j azt hinni, hogy az egyház látható feje által ajánlott szer 
hatástalanná vált ; vagy hogy a missio tartásának helyén, 
vagy közelében nincs, és nem akad toll , melly a missio rövid 
leirására szükséges csekély fáradságra magát rászánná. Pedig 
csakugyan ez utóbb emiitett körülménynek tulajdonítandó, 
hogy a megtartott népmissiókról e becses lapok hasábjain egy 
idő óta tudósítást nem olvashattunk. Az Ur keze nincs meg-
rövidülve ; s malasztjának hathatós ere je , fölülbővelkedő gaz-
dagsága, még eddig minden népmissiónál kétségtelen jelek-
ben nyilvános lett ; és a népmissiók azon helyeken is ered-
ménydusan létesíttettek , mellyek nevei e lapokban emlitésben 
sem részesültek. Nehogy hasonló feledékenységbe merüljön 
az ez évben, ferenczi áldozárok által megtartott népmissiók 
emlékezete, hiteles tudomás után fölemlítem azokat. Ez évi 
első missio tartatott Sz.-János mezővárosban, tót nyelven, 
nt. T ó t h Ezechiel atya igazgatása a la t t , sept. 3—11-én. 
A második néprnissio, magyar nyelven, nt. D a n k Agáp 
igazgató vezérlete alat t , Kernenden, Esztergom közelében, 
october 29-től novemberhó 1-jéig bezárólag tartatott meg. 
Mindkét helyen a missio lefolyása egymáshoz hasonlitott. 
I t t és ott naponkint négyszer egyházi beszéd ; itt és ott eze-
rekre rúgott a bűnbánat- és Oltári-szentséghez járuló hivek 
száma. A hivek ajtatosságának magasabb fokra gyuladásáról 
tanúskodott a folytonosan zsúfolásig telt egyház. A vidékiek 
nagy számmal megjelenése, és a kedvezőtlen esős idő daczára 
kitartása a népnek , Krisztus urunknál a pusztában kitartásá-
ra emlékeztetett. A népmissionarius atyák nevében hálás kö-
szönetet kell mondanom ft. O r d ó d y Tivadar apát és eszter-
gomi főkáptalani kanonok ur ő nsgának, hogy a missio-kereszt 
fölszentelésekor a körmenetet Kéménden ünnepélyesen ve-
zetni buzgó volt; mert lelki vigasztalásukra szolgált, részvé-
te t tapasztalni, s illy jeles férfiú tettével müködésöket gyá-
molitva látni. 

A c l o n y , november 16-án. Egy az életben ritka ünne-
pélyről kivánom tudósítani a magyar hazát , mellyet a fejedel-
mi hála rendezett az alattvalói hűségnek. A tiz évek előtti 
fölkelésnek egyik örökké sajnálandó szennyfoltja marad az 
1848-ik évi sept. 30-ka; midőn néhai vásonkői gróf Z i c h y 
J e n ő , Fejérmegye utolsó főispáni - helyettese, Fejérvárról 
birtokára haza utaztában, Görgeinek portyázó katonáitól el-
fogatva , az Adonynyal átellenben fekvő loóréi Dunaparton, 
bitófán kötél által kivégeztetett. Hogy milly lelkülettel volt 
felruházva a Görgei elnöksége alatti vésztörvényszék foglya 
irányában, ennek felvilágosítására talán elegendő fölemlíteni, 
hogy midőn a minden alapos védelem ellenére halálra itélt, 
kivégeztetése előtt arra kérné biráit , hogy , miután mint ke-
resztény katholikus született és é l t , engednék őt végső per-

czeiben is meggyónni s megáldozni, miszerint igaz keresz-
tényhez illőleg múlhasson ki : ezek nem ellenzék ugyan, hogy 
a jelenvolt adonyi segédlelkésznek meggyónjon ; de midőn ez 
a szomorú kötelesség teljesithetése végett az Oltári-szentség-
ért távozni akar t , a hely színéről el nem bocsáttatott , és a 
mintegy készakarva kiszemelt áldozatot, utolsó órájában, a 
vallás vigasztalásától is megfosztani nem irtóztak. Mennyire 
nemesebb jellemet árult el szedett-vetett emberekből összeál-
lított bíróságánál a szerencsétlen gróf végső perczeiben ! 
Ki midőn magát , mint a nemzet egyik legtekintélyesebb csa-
ládjának ivadékát, a hazának egyik előkelő hivatalnokát, élete 
virágjában kérlelhetlenül veszve látá, kitűnő szépségű alakjá-
ban férfias bátorságot tanúsítva, a bitófa alá lépvén , mielőtt 
az e czélra vállalkozott czigány által estve fél kilenczre, lám-
pavilágnál kivégeztetett volna, igy szólott : „Hazámat soha 
sem árultam el ; ártatlanul halok meg ; adja Is ten, hogy én 
legyek az utolsó áldozat." A test a kivégeztetés utáni napon 
a bitófán függve maradt nap lementéig; midőn egy, a bitófa 
tövében ásott gödörbe, a szó szoros értelmében behányatott. 
Itt nyugodott a boldogultnak teste egy hosszú éven á t , mig 
végre rokonainak megengedték a körülmények a testet föl-
venni, s végső kívánsága szerint saját volt birtokán, a kálozdi 
templomban eltemetni. A hely azonban, hol a test nyugodott, 
a Duna partján nem maradt emlék nélkül ; mert a fölséges 
császári család nem tudván elfelejteni amaz áldozatot, mellyet 
a rá nézve is olly súlyos napokban egy hü alattvalója hozott, a 
hely színén, valódi fejedelmi diszszel és költséggel, háladatos-
sága je léül , és a szomorú tény örök emlékére , kápolnát emel-
te te t t ; hol minden évben, a bold, gróf halála napján , sz.-mise 
fog az elhunytért szolgáltatni. A kápolna goth ízlésben vako-
lat nélkül , részint faragott kövekből, részint téglákból össze-
állítva , magasan feltöltött helyen áll. Egészen kőből faragott 
tornya jó hangzású harangocskával bir ; csinosan faragott 
aj taja fölött pedig latin feliratban olvasható, miszerint ez épü-
letet Ferencz-József császár és apostoli király emelteté, az 
1848-ik évi sept. 30-án a fejedelme iránti hűsége miatt kivégez-
tetett gróf Zichy Jenő emlékére. A kápolna belseje szinte goth 
Ízlésű oltáron, két szobor és négy gazdagon aranyozott gyer-
tyatartó közt, egy aranyozott, fehér , életnagyságú feszületet 
tüntet elő ; mellyre a festett üveg-ablakokon keresztül ható 
napsugarak különféle színben megtörve, az ajtatos lelkület 
emelésére nem csekély befolyással vannak. E kápolna felszen-
telésére f. évi nov. 15-ike volt kitűzve: s e végre mélt. F a r -
k a s Imre fejérvári püspök ur, és a Leopold-rend nagykeresz-
tese, legmagasabb helyről fölkérve. Ki is szokott buzgÓ3ágá-
nál fogva a szent tényt , gyengélkedő egészsége daczára is 
véghezvihetni remélvén, f. hó 14-én püspöki székhelyéről 
megindulva, az adonyi plébániaiakba megérkezett. Ki hitte 
volna, hogy a buzgó főpásztor, midőn már olly közel volt az 
ünnepély helyéhez, szerepét mégis másnak lesz kénytelen át-
engedni ? S mégis fájdalom ! igy történt ; mert az éj folytán 
15-ki virradóra, a gyengélkedés olly súlyos fordulatot vett, 
hogy a hideg őszi időben a széles Dunán átkelni s ott egy 
fárasztó egyházi szertartást végezni, személyére nézve lehe-
tetlenné vált. A szükségnek engedve tehát helyettesité magát 
a vele ugyanez ünnepélyre érkezett ft. N y i r á k Ignácz sz. 
Péterről nevezett cholti a p á t , fejérvári kanonok és Ferencz-
József rend vitéze által; ki is fellobogózott hajócskán, számos 



335 

kísérettel, a reggeli órákban harangok zúgása és taraezkok 
dörgése között a Dunán átkelvén , a hely színére érkezett ; 
hol a szép számú papsággal egyházi díszruhát öltve, a cs. kir. 
uradalmi hivatalnokok, ugy szinte a fejérmegyei Zichy grófok 
magyar öltönyü gazdatisztjeiktől, és egyéb minden rendű, 
roppant számú közönségtől környezve várta az e czélra fel-
állitott sátorok alatt az ugyanezen ünnepélyre ígérkezett 
cs. kir. főherczegeket, és egyéb magas rendű vendégeket. 
Fél tizenkettőre meg is jelent az óhajtva várt hadi gőzös; 
fedezetén hozván cs. kir. A l b r e c h t főherczeg kormány-
zó u r a t , J ó z s e f főherczeggel, tovább a cs. kir. kor-
mányzó ur fényes kiséretét, és egy számos magyar mág-
násokból álló vendégkoszorut ; kik mindannyian diszes ma-
gyar öltönyeikkel az egész ünnepélynek nemzeties szint köl-
csönöztek , és kik közt jól esett látni , a külön ágazatu Zichy 
családok szép számú képviselőit. Megjelentével a fényes ven-
dégkoszorunak, miután ft. P a u e r János székes-fejérvári 
kanonok ur az egybegyűlt közönséget az ünnepély czéljáról, 
valamint a mélt. püspök ur elmaradtának okáról is kellőleg 
felvilágosította volna, kezdetét vette a fölszentelési szertar-
tás. Ezt követé a gyász-isteni-tisztelet a boldogult grófért : az 
egészet pedig nemzeti nyelven elrebegett három imádság fe-
jezé be ; mellynek elseje az uralkodó Fejedelemért , másodika 
az édes magyar hazáért, harmadika pedig az Urban elhunyt 
hivekért mondatott e l , a szertartást végező kanonok ur elő-
imádkozása mellett, a jelenvolt közönség által. Ezek végez-
tével a cs. kir. Főherczegek fényes kiséretökkel, a mint jöttek, 
a lobogókkal és zöldelő fenyőágakkal kiékesitett téren, lel-
kes ,éljen'-kiáltások közt hajójokra térve , Pestre visszaindul-
tak ; a közönség pedig az ünnepélyről, mellynek a jó Isten 
is ragyogó napjával kedvezni akart , a látottak- és hallottak-
kal megelégedve, tért hajlékába. K. J . 

E r d é l y b ő l . B o r s a , nov. 4-én. Isteni Mesterünk ál-
tal e földön fölállított első intézet az iskola volt : mert nem 
lépett ő fel az akkori világ színpadján mint a fönálló világi tró-
nok kormányzási elveiket megrendítő á l l a m f é r f i ; nem, 
mint a régi bölcsészeti rendszereket, terjedelmes munkákban 
lerakott érvekkel ostromló i r ó : hanem mennyei tanát min-
denütt, igénytelen viskókban épen ugy , mint fényes paloták-
ban , a sivatag pusztán épen ugy , mint a virányos mezőkön, 
a dölyfös zsidók zsinagógáiban épen ugy, mint az árjaitól da-
gadozó tenger hullámai közt, ur- és szolgának, bölcsek- és 
együgyüknek, a dúsgazdagok-, és földhez ragadt szegények-
nek , megnőttek- és gyermekeknek egyaránt hirdető t a n í t ó -
m e s t e r . Üdvözítőnk maga köré gyüjté a kisdedeket, hogy 
azokat tanának mennyei tejével táplálja. S csak miután bele-
avatta volna követőit és tanítványait az akkori kor ferde néze-
teivel homlok egyenest ellenkező tanának szigorú elveibe : 
alapította anyaszentegyházát, az üldözések tengerének habjai-
val daczoló kőszálra. Miért is a kereszténység terjedtével a 
hivő községekben iskolák is állíttattak föl : hogy azokban elő-
készíttessenek a hallgatók a keresztény hit fölfogása- és elfoga-
dására. Joggal nevezhetni tehát az iskolát az egyház előcsar-
nokának : mert csak az hathat be a ker. kath. hit fönséges, 
mély titkaiba, ki az iskolán keresztül menvén közeledik az 
üdvözitő tan magasztos szentélyéhez. Az i s k o l a , de a 
Krisztus szellemében vezérlett iskola, tántorithatlan biztos 
alapja az ezredévek óta üldözések viharaival daczoló egyház 

épületének. Következőleg nem azoknak kizárólag, kik a tu-
dományok pályájára szánták magukat, hanem mindazoknak, 
kik az anyaszentegyház hü tagjai kivannak lenni, szükséges 
megízlelni az iskolai elemi tanítás kristályforrását. Az egyház 
elidegenithetlen tulajdona tehát az iskola : miután a Megváltó 
üdvtanának kincstárából meritvék az abban tárgyaltatni szo-
kott legtöbb igazságok. Kivenni az iskolát az egyház befolyá-
sa alól, annyit tenne, mint megfosztani őt nagy Mestere s ala-
pitója drága szent vérén szerzett tulajdonától. A tapasztalás 
bizonyítja, miszerint a tudományok zsenge bimbói csak ugy 
fejlődhetnek ki kellőleg és szabadon , ha az egyház szelid és 
vallásos szelleme lengi át a Musák mezejét: mi csak akkor 
történhetik meg, ha az egyház közvetlen viszonyban van az 
iskolával : ugy hogy a magán- és nyilvános oktatás minden 
mozzanatai az egyházias szellem által hozassanak létre , s a 
vallásos szellem fűszerezze a tudományok minden ágait. Ha a 
nyilvános oktatás kivétetik az egyház vezetése alól, azonnal 
hanyatlásnak indulnak a tudományok. A tudományok czélja 
ugyanis az i g a z s á g keresése ós megtalálása, és mint ollyan-
nak pártolása : már pedig csak az egyház kormányzása alatt 
bocsáthatjuk félelem nélkül a vélemények veszélyes tengerére 
tudományos kutatásink sajkáját : s a nélkül, hogy hajótörést 
szenvednénk, jutunk el az ohajtott igazság biztos révpartjára; 
miután az egyház fölött maga az élő Igazság őrködik : mig 
ellenben a vallásos elvek kiküszöbölése után a leghasznosabb 
ismeretek sem szolgálnak az emberiség fölvilágositására, ha-
nem azt a tévelyek tömkelegébe bonyolítják ; nem a béke és 
megelégedés, hanem a meghasonlás- és kétségbeeséssel hatá-
ros elégületlenség magvait hintvén el az emberi társaságban. 
S mit szóljak a közjónak előmozdításáról ? Ezen, már a ter-
mészet által szivünkbe oltott szent kötelesség, a vallástalan 
ember előtt értelemnélküli üres szó. Az államra ne'zve pedig 
a vallástalan ember egy senyvedő tag, melly az egész czéljai-
nak létesítését mivel sem támogatja. Mint alattvaló, a vallás-
talan ember lélekismeret furdalása nélkül rázza le a szent en-
gedelmesség édes j á rmát , s a társadalomnak alapul szolgáló 
törvények iránti tisztelet adóját vonakodik leróni. Végül nincs 
a rossznak olly neme , melly ne csergedeznék egy vallástalan 
családfő szivéből ; ki vallástalanságának mocsárjával elönti 
családja boldogságának virányos jövőjét. Világos ennél fogva, 
hogy az emberi társaság egyetlen rétege, tehát a legalsóbb, 
a köznép sem nélkülözheti a népiskolai elemi oktatást. Nem 
csak a méltóságokkal fölruházott, s különféle hivatalokat ke-
zelő castok feladata, a hivatásuknak megfelelő sziv- és értelmi 
műveltséget, civilisatiót magukévá tenni : a köznépben sem 
hiányozhat az ő állasához mért miveltség ; melly által kiirtat-
nak a szívből a szenvedélyek fattyú növései, és hely adatik 
a ker. hit magvának, melly megtermi az erény gyümölcseit. 
A családi oktatást föltételezve, a népiskola a hely , hol a ke-
resztény ember szivébe a vallásos mivelődés első magvai szó-
ratnak. A hitelemzőnek pedig terhes felelőséggel egybe-
kötött szent kötelessége, megizleltetni az ártatlan gyerme-
kekkel az üdvözitő hit főbb ágazatainak édes forrását. A 
szorgalmas hitelemzésnek olly nagy befolyása van a keresz-
tény hitéletre, hogy az olly hivek , kik gyermekkorukban a 
népiskolában — midőn ínég keblök fogékony volt a j ó , igaz, 
és szép befogadására, nem avattattak be az üdvösségre 
kerülhetleníil szükséges keresztény alapigazságokba: mint 
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megnőttek sem képesek szivök egész hevével átkarolni a 
templomban tartatni szokott szent beszédeket; és igy meg 
vannak fosztva azon kimagyarázhatlan lelki nyugalomtól, 
melly a szent beszédeket ajtatosan hallgatók sebzett szivébe 
csergedez. De a n é p i s k o l á k hévmérőjeül szolgálnak akár-
melly nemzet mivelődési foka megítélésére, úgyannyira, hogy 
minél jobb lábon állnak valamelly nemzet népiskolái, annál 
előbb áll az a fölvilágosodás és valódi miveltség pályáján : el-
lenben azon nemzetek, hol eddigelé a népiskolák hiányoztak, 
avagy később keletkeztek, mai nap is hátrább állnak a civili-
satio ösvényén; miről élő tanúbizonyságot tesz r o m á n né-
pünk is. Minden nemzetnek szintúgy, mint egyes család- és 
egyénnek megvan a maga kedvező, vagy bal sorstól láto-
gatott múltja: azért is meg akarván Ítélni ezek valamellyiké-
nek jelen állását, nem kell szem elől tévesztenünk a múltnak 
mérvesszejét. Szem előtt tartva nemzetünknek csak egy évti-
zed előtt is nyomasztó sorsát, merő igazságtalanság, és a né-
pek szellemi fejlődésének menete elleni botlás volna, köve-
telni, hogy a román nép jól szervezett népiskolákkal bírjon 
mindenütt. (Vége köv.) 

14árolyfejérvár , nov. 17-én. Szép már magában, 
a nemzetiség ügyeért lelkesedni ; de szépségére magasztosabb, 
eredményeire maradandóbb , és életjelenségére kihatóbb, ha e 
lelkesedés a vallás szent malasztjából nyer életerőt. Tudvalevő 
dolog, hogy illyesekben legnagyobb tényező a sziv. Ez pedig 
magára hagyatva nem más , mint ész , nyavalgó gondolkozás-
sal ; nap , meleg nélkül ; fövényszem, a vihar szárnyain. . . 
Meleg, forró meleg kell neki, hogy tudjon igazán lelkesülni; 
érzelem , nagy és hatalmas , hogy tudjon igazán érezni ; sze-
retet , nagy és erős, mint a táborok elrendezett serege, hogy 
tudjon szeretve rendületlen lenni. S mi teszi illyenné , tehát 
azzá, a minek lennie kell, a szivet, ha nem a vallás malasztos 
ereje ? Nincs maradandó városunk e nélkül. Futóhomok ott 
minden nemzeti érzemény, hol ennek áldó melege nem mű-
ködik. Mert bár nagy a világ , mindazáltal mutassatok honfit, 
tetteiben dicsőt, kinek keblét vallásos érzület ne bevitette 
volna ? Legyen azért legszentebb kötelesség , v a l l á s o s fia-
kat nevelni a honnak; kik tudjanak gondolkozni, de tudjanak 
melegen érezni is. A példa vonz. Állítsunk azért ifjaink elé, 
főkép honíiainkból, kikben olly gazdag e Máriahon , ollyano-
ka t , kik erkölcsi tökélyök-, életszentségök- és hitök fensősé-
génél fogva eszmény- és utánzási képeik legyenek : hogy dicső 
erényeiket követve, tudjanak vallásosak lenni, s tudják a jó-
zan nemzetiséget ezzel meg is szentelni. Mert a szivnek leg-
tisztább érzete : a vallás szeretete ; a szemnek legbájolóbb kö-
nye : a nemzeti érzésből fakadt köny. E kettő legismertetőbb 
jelleme az igazi honfinak. E kettőnek átérzéséből származha-
tott a költő ajakán e nevezetes mondat : ,Minden ország táma-
sza, talpköve a tiszta erkölcs.' De miért beszéljek én arról, mit 
úgyis tudnia kell mindenkinek ? Hadd beszéljenek már he-
lyettem a tények. Károly fej érvárott minden évben, szerényen 
ugyan, de az ünnep méltóságához illőleg üli meg a tanuló if-
júság sz. I m r e magyar herczeg évfordulati ünnepnapját, 
mellyben nem csak az ifjak , hanem a hivek is szép számmal 
részt vesznek. Igy történt az ez évben is. A tudós Ompolyi 

lelkes egyházi beszédet tartott hozzájok. Beszédében , melly-
nek minden betűje varázserővel hatott az ifjúság- és népre, 
talpraesetten fejtegette, sz. Imre életéből példázólag kihatva : 
millyennek kell lenni az iskola, a tanitók, és a ,Krajczáregylet' 
szellemének. Ez egyletet a fönemlitett tudós férfi buzgó eljá-
rási tevékenységének köszönhetjük, melly kicsiny ugyan még 
most, mint sok egyéb volt a világon : de nagygyá lehet 
egykor eredményében , és a kezdeményezőnek áldani fogja 
emlékét az utókor. Jónak láttam az egylet szabályait t. szerk. 
urnák közlés végett felküldeni, annál is inkább, mert czél-
szerüsége az egylet életrevalóságát szerzék meg; tanúsítja 
ez t , hogy a sok kicsiny krajczárból máris szép összeg gyűlt 
be. A magyar és német nyelvben kinyomott szabályok követ-
kezők. — „A k á r o I y f e j é r v á r i kath. k r a j c z á r e g y -
l e t szabályai. I. C z é l j a a katholikus krajczáregyletnek : a) 
az iskolaügynek előmozdítása átalában ; b) egy normális isko-
laháznak fölépitése ; c) a normális tanitók fizetésének jobbí-
tása; d) a szükséges könyvek és öltözet megszerzése szegény 
gymnasiumi és normális tanulók számára. II. E s z k ö z ö k a 
czél elérésére. E krajczáregylet minden tagja kötelezi magát, 
naponkint egy krajczárt félretenni, és a havi illetéket minden 
hó végén beszolgáltatni. III. Az egylet s z e r v e z e t e . Az 
egylet elöljáróság- és tagokból áll. IV. Az e l n ö k s é g . Az el-
nökséget a következő tagok teendik : a tanács elnöke, a városi 
plébános, a gymnasium igazgatója, a gymnasium és normal-
iskola legöregebb tanítója, és egy az egylet tagjai által válasz-
tandó polgár. V. A t a g o k . A tagok tizenkint egyesülve egy 
e számban foglaltnak adják át havi illetéköket. Minden gyűjtő 
arról gondoskodik, hogy kis seregének számát egy-, vagy 
másnak halál , vagy kilépés általi elmenetelével kiegészítse, és 
a begyűjtött illetékeket havonkint a pénztárnoknak beszolgál-
tassa. VI. A p é n z t á r n o k . A pénztárnok az elnökség által 
választatik ; ki az egylet pénzét minden évben az elnökségnek 
adandó számadás mellett kezeli. VII. A z a d m i n i s t r a t i o . 
Az elnökség administrálja az egylet jövedelmeit, és utalványoz-
za az 1. § ban kijelölt czélokra a kiadásokat. Határozatai szó-
többséggel történnek. A jegyzőkönyvet az elnökség legifjabb 
tagja mint titoknok viszi; azt az e l n ö k s é g minden tagja aláírja. 
VIII. Egylet g y ű l é s e i . Az egylet minden évben egy nagy-
gyűlést tart ; a mellyben az elnökség az egylet minden tagjait az 
egylet állapotáról, nevekedéséről, és gyümölcseiről tudósítja. 
Az elnökség minden hóban tart gyűlést , mellyen a pénztár-
noknak is jeien kell lenni. E gyűlésben a VII. § -ban felhozot-
tak intéztetnek el. IX. Egylet v é d ő j e . Emlékére, hogy az 
egylet kitűzött czélját csak is Isten segedelmével hiszi elér-
hetőnek, szent I m r e ünnepét ülendi meg, mint ez egylet 
védőjének ünnepét. Valamint arról is gondoskodand , hogy az 
egylet elhalt tagjaiért minden évben october 2-án mise szol-
gáltassék leikök nyugodalmáért. X Az egylet ő cs. kir. fönsége 
G i z e l l a főherczegasszony tiszteletére G i z e l l a - e g y l e t 
nevét víselendi." R ó z s a m á l i . 

K e g y e s a d o m á n y o k : 
A szent István király tiszteletére emeltetendő oltárra : 

Nt. Bliimelliuber Ferencz ur Esztergomból 5 frt a. é. 
A pesti kath. legényegyletnek : ugyanaz 5 — ,, „ 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Felelős szerkesztő: S o m o g y i S 4 . á r o l y . 

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

,Q u i d q u i d a P l a t o n e d i c i t u r , v i v i t i n 
A u g u s t i n o . ' Ez epigrapheval kezdi Gratry bölcsé-
szeti tanulmányait sz. Ágostonról. Már a mit eddig 
a Plato és sz. Ágoston közti különbségről mondánk, 
eléggé igazolja e homlokirat igazságát. Most, midőn a 
bölcs oratorianus sz. Ágostonban a tettleg nyilatkozó 
módszert teszi vizsgálódása tárgyául, helyén találja 
annak ismétlését; mire azonban e kérdés merül föl : 
Mit mondott tehát Plato ? — Sz. Ágoston maga igy ad-
ja elő annak kivonatát : 

„Ha Plato élne, s kérdéseimre felelni nem átal-
na; vagy inkább, ha valamellyik tanítványa ugyan-
azon időben, midőn élt, őt kérdezte volna, ki általa 
ezek iránt fölvilágosittaték : miszerint nem a testi 
szem, hanem a tiszta szellem látja az igazságot; hogy 
minden lélek, melly az igazságot követi, boldog és 
tökéletes; hogy ennek akadálya a szenvedélyeknek 
alávetett élet, az érzéki világ csábképeinek látása, a 
honnan annyi tévely és hiu vélemény származik: 
hogy előbb meg kell gyógyítani lelkét, miszerint a 
dolgok változhatlan alakjának, és örökkévaló, s min-
dig ugyanakkép maradó, s mindenütt magához ha-
sonló szépségnek látására eljusson : azon szépségnek, 
mellyet a tér nem választ el, az idő nem ront el az 
ő ingathatlan egységében ; mellynek létét az embe-
rek nem hiszik, mert ő a legfőbb dolog, a többi pe-
dig mind születik és meghal, lefoly és elmúlik; ha 
megmondaná, hogy mindezen dolgok, a mennyiben 
léteznek, az örök Istennek, általa létrehozott müvei; 
mellyekre nézve csak eszes és értelmes léleknek van 
megadva, hogy örökkévalóságának szemlélését él-
vezhesse , általa érdekeltessék és ékesittessék, s az 
örök életet elnyerhesse; de midőn a levő és muló 
dolgok szeretete- s fájdalmától megsebesül, és ez 
élet szokásainak és testi érzékeknek hódolva, haszon-

talan képekbe merül, e lélek kineveti azokat, kik 
állítják, hogy van valami, mit e szemekkel nem lát-
hatni, sem képzelgéssel nem gondolhatni, hanem csu-
pán észszel és értelemmel szemlélhetni: ha tehát a 
mester által mindezek iránt folvilágosittatnék " 

Ezeket olvassa sz. Ágoston Platóban. 
Mig ekkép Plato mindezen kérdések fölött mint-

egy kivonatát az igazságnak adja elő, sz. Ágoston 
majd mindig tettben mutatja azt be ; ő nem irja le 
didactikailag az ő észjárását, hanem életét beszéli el. 

Mint láttuk, Plato tanitja, hogy arra nézve, 
miszerint valaki Isten látására eljusson, szükséges 
előbb lelkét meggyógyítani, azt megtisztítani, a mu-
landóktól elszakasztani; hogy csak ekkor emelked-
hetik föl az örök szépség szemlélésére. Ezt foglalja 
magában az összes elméleti s gyakorlatitheodiceája. 
Mit mond minderre sz. Ágoston? Mindenekelőtt a 
-ni a léle-k megtisztítása s gyógyítása szükségességét 
illeti, mig Plato e szempontból a legerélyesebb guny-
nyal feddi a tisztátalan gyönyöreikbe merült embe-

1) ,,Si enim Plato viveret, et me interrogantem non asper-
naretur, vel potius, si quis eius discipulus eo ipso tempore, quo 
vivebat,eum interrogaret, cum sibi ab illo persuaderetur, non 
corporeis oculis, sed pura mente veritatem videri, cui quae-
cunque anima inhaesisset, beatam fieri, atque perfectam : ad 
quam percipiendam nihil magis impedire, quam vitám libidi-
nibus deditam et falsas imagines rerum sensibilium, quae no-
bis ab hoc sensibili mundo per corpus impressae, varias opi-
niones erroresque generarent ; quam ob rem sanandum esse 
animum ad intuendam incommutabilem rerum forman, et eodem 
modo semper_ se habentem, atque undique sui similem pul-
cbritudinem , nec distentam locis, nec tempore variatam, sed 
unum atque idem omni ex parte servantem ; quam non crede-
rent esse homines, cum ipsa vere summeque sit : caetera nasci, 
occidere, lluere, labi; et tamen in quantum sunt, ab illo aeter-
no Deo per eius veritatem fabricata constare: in quibus animae 
tantum rationali et intellectuali datum est , ut eius aeternitatis 
contemplatione perfruatur, atque afficiatur orneturque ex ea, 
aeternamque vitam possit mereri ; sed dum nascentium atque 
transeuntium rerum amore ac dolore sauciatur, et dedita con-
suetudini huius vitr.e atque sensibus corporis inanibus evane-
scit imaginibus, irridet eos, qui dicunt esse aliquid, quod nee 
istis videatur oculis, nec ullo phantasmate cogitetur, sed 
mente sola et intelligentia cerni queat : cum haec ergo a ma-
gistro sibi persuaderentur. . . ." De vera Relig. I. 
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rek durva érzékiségét: sz. Ágoston többet tesz ennél. 
Ő keveset szól a tisztátlanság ez alsó fokozatáról ; ő 
saját lelkébe száll, és ezen, már fölvilágosodott és 
élő lelket ő még sebekkel fedve, majdnem halva, ki-
merülve, megosztva, s elszóródva (dispersée) látja. 
Ő valóban tapasztalati szemléletével bir a léleknek, 
vizsgálja azt, és belehatol egyik részről a másikba: 
mindazt látja benne, mi akadályozza őt arra nézve, 
hogy megteljék Istennel, hogy őt megismerje, hogy 
egyesüljön vele, és benne megpihenjen: és szavai e 
pontra nézve olly sajátságával birnak a közvetlen 
tapasztalatnak, mellyet a mesterség utánozni nem 
képes. 

Ő látja lelkében azt, mit nagyravágyási főlfu-
valkodásnak nevez; melly a lelket üressé, pusztává 
teszi,benső életétől, az Istenneli egyesüléstől megfoszt-
j a : „A lélek, ugy mond, semmi sem önmaga által; 
mert különben nem volna változó, és nem szenvedne 
lényeges hiányt magában. Minthogy tehát a lélek 
semmi sem önmaga által, hanem minden létezési 
mozzanata Istentől van : Istennel e viszonyban ma-
radván,szellemében éslelkismeretébenmagának az 
I s t e n n e k j e l e n l é t é b ő l t á p l á l k o z i k (ipsi-
us Dei praesentia vegetatur). Ez az ő benső kincse. 
Miért is kevélységtől fölfuvalkodni, annyi rá nézve, 
mint kivülreterjeszkedni (in extimaprogredi), vagy 
hogy ugy mondjam, haszontalanná, azaz: kevesebb-, 
és kevesebbé lenni. Kivülre terjeszkedni pedig mi 
volna egyéb, mint a bensőket elvetni (intima proii-
cere) ; azaz : Istentől távozni, nem térben, hanem 
szellem- és indulatban (non locorum spatio, sed men-
tis affectu)." 

Sz. Ágoston látja a lélekben , mennyire kime-
rül az bensőleg, menny ire megoszlik, szétszóródik 
és elvész a kivülben ; mennyire elhagyja az egysé-
get, állandóságot, teljes életet; hogyan esik a te-
remtmények hullámzásába, mellyek a halál felé ha-
ladnak és rohannak, és rohanva őt magukkal ragad-
ják ; látja, hogyan kell a léleknek küzdenie, hogy 
visszatérjen, újra bemehessen az életbe, a nyuga-
lomba: mellyik az az erő, melly őt nem szűnik visz-
szahivni, és melly őt meggyógyithatja. A látás, a 
minővel sz. Ágoston a lélekre s az ő hamis, az igazi 
élettel összehasonlitott életére nézve bir, hasonlithat-
lan világosságú. Soha egy ember sem irta le ugy, 
mint ő, a mi gyarlóságainkat, és ingatagságunkat, 
a mi állhatatossági bánatunkat, benső küzdelmünket, 
gyógyittatási szükségünket. 

Igy látja sz. Ágoston az ő lelkét, sebeit, herva-
dozásait, szerteszóródását, illusióit, az ő hiu és fá-

radságos törekvését, birni a múlékonyt, csalékony 
érzékiségét, tünékeny álmait: és mégis mindezek 
közepett folyton látja Istent, a mindig állhatatost és 
jelent, ki lelkét hivogatja, magához szólítja, gyó-
gyí t ja , s mindent megtesz. Ekkép sz. Ágoston látja, 
s érinti mind a lelket, melly megtisztulni akar, mind 
az erőt, melly tisztit. Mindezt érzi, mindez él benne. 

S ha most a megtisztított lélek hatályairól, az 
Isten látásának elérésére nézve, szól, ismét csak éle-
tét beszéli el. Elmondja, mennyire igyekezett és 
akarta tudni, milly minta szerint Ítélnek az emberek 
a földi, vagy égi testek szépsége fölött ; milly vilá-
gosság szerint lehet Ítélni e változó világról, és mint 
szerette volna mondani : Ennek kell lenni, de nem 
annak. És lelke és gondolatjai fölött, mellyek szinte 
változók, egy változhatlan és örök igazságra talált. 
Érzékeiből a lélekhez, melly azok által érez , ment 
át; átment ebenso erőhez, mellyhez az érzékek mind-
azt viszik, a mit megragadtak. Ment tovább, és 
eljutott az észhez : bírájához annak, a mit az ér-
zékek nyújtanak. De esze, látván önmagát, szinte 
változónak találta magát; és e tapasztalás folytán, 
önmaga fölött fölemelkedett. Azután elhagyván a 
szokás álmát és a phantasmák zaját, hogy igy a vi-
lágosságot , melly őt ragyogóvá teszi, megtalálja, 
habozás nélkül fölkiáltott, hogy: a változhatlan a 
változó fölött van. És épen ez vala egyik legelső is-
merete a változhatlannak— Igy fogta föl és látta 
a láthatlant tul a dolgokon, mellyeket Isten terem-
tett : de ő nem meri mereszteni tekintetét e szemlélő-
désbe; s visszaesve saját gyöngeségébe, visszaadatva 
a szokásnak, e pillanatnyi közlekedésből nem hozott 
vissza egyebet szerelmes emlékezetnél, a mennyei 
táplálék illatának emlékénél, és bánatnál. (Confess. I.) 

Midőn Plato vidámul mondja: A bölcs szemléli 
az örök világosságot,jólmondja; ő tudja, minek kell 
lennie. De midőn sz. Ágoston e fény- és homályról, 
melly őt kiséré, s e szerelmes emlékezet-, és a meny-
nyei illat nyomáról szól, világos, hogy életét be-
széli el, és kifejezi. 

Igen, ez az élete, tettleges és mély élete a lé-
leknek, melly Istent keresi, és Istenhez, a kit érez, 
és a kit látott, emelkedik. 

Ismételjük, a mit Plato remél és gyanit, azt sz. 
Ágoston birja és látja. A mi a bölcs föllengő ajkai-
ról hangzik, megvan és él a s z e n t n e k lelkében; és 
kiárad szivéből és szájából : dicsőbben, mint Platóé-
ból ; olly hangzattal, sugárzat- és hőséggel, a minőt 
egyedül Isten valóságos jelenléte nyújthat. (L. 206.1.) 
Elég ennyit a szentben tettleg nyilatkozó módszerről 
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De mielőtt sz. Ágostontól elválnánk, látnunk kell 
még legalább röviden a módszer elméletét, vagyis 
inkább az Istenhez emelkedő utat , az Isten-ismeret 
kettős fokozatát és határát. 

IX. 

Lássuk tehát a dialectika elméletét sz. Ágoston 
szerint. Gratry panaszkodik, hogy e részben a leg-
nagyobb nehézség a sok szép szöveg túlságos bősé-
gében áll, mellyek közepett a szellem haboz. Mit 
szóljunk mi, midőn a hely szűke miatt a legmegvá-
logatottabb helyeket is föl kell áldoznunk? Vigasz-
tal azonban, hogy az előhozandó kevés szöveg is 
olly világos, olly határozott, hogy a ki Platóról irt 
tanulmányainkat figyelemmel olvasta, ráismerend a 
dolog lényegére. S habár nem tagadhatni, mit Gra-
try mond, hogy nem minden olvasó fogja föl sz. 
Ágostont mind arra nézve, mi már róla mondatott, 
mind arra, mi még következik. (Mert a ki nem a 
szentnek életéből él, s nem ugyanazon tapasztalásai 
vannak, nem foghatja föl életének elbeszélését és le-
írását. „Adjatok nekem valakit, ki szeret, és föl fog 
engem fogni." Igy ir maga sz. Ágoston. S ekkép ki 
nem ugy szeret, mint ő, nem fogja őt felfogni.) 
Mindazáltal a szellemileg mivelt lelkeknek lehetlen, 
őt nem bámulni meg. Ha nem fogják is föl eléggé 
fényét az igazságnak, s nem veszik is észre a benne 
elömlött szépségek szorosan philosophiai nyomaté-
kát: bámulják mégis a szépet magát, és annakjei-
legét, styljében csak ugy, mint életében, mellyben 
az ki van fejezve. 

Buzgó fohászkodás után Istenhez, a fölébredés 
és világosság atyjához (páter evigilationis et illu-
minationis nostrae), leirja előbb magának az észnek 
mivoltát, utóbb azon járását, mellyet Plato dialecti-
kainak nevez, és mellynek ő maga is e nevet adja 
(disciplinam disciplinarum, quam dialecticam vocant). 
S erről irja: „Haec docet docere; haec docet discere; 
in hac seipsa ratio demonstrat, atque aperit, quae sit, 
quid velit, quid valeat. Seit scire; sola scientes fa-
cere non solum vult , sed etiam potest." (De Ordine, 
I.) De az ész még fölebb akar emelkedni, s az ön-
maga fölötti tanulmányról az isteni dolgok szemlé-
lésére átmenni. „Hinc se illa ratio ad ipsarum rerum 
divinarum beatissimam contemplationem rapere \*o-
luit. Sed ne de alto caderet, q u a e s i v i t g r a d u s , 
atque ipsa sibi viam per suas possessiones ordinem-
que molita est. Desiderabat enim pulchritudinem, 
quam sola et simplex posset sine istis oculis intueri ; 
impediebatur a sensibus. Itaque in eos ipsos p a u l u-

l u m a c i e m t o r s i t , qui veritatem sese habere 
clamantes, festinantem ad aliapergere, importuno 
strepitu revocabant." (Ibid.) 

Ez sz. Ágostonra nézve főpont, a módszer elmé-
letét illetőleg: reá nézve a látható világ egy lépcső, 
egy támpont, mellyből magasbra emelkedjék. „Trans-
ibo ergo," ugy mond másutt, „et istam vim naturae 
meae" (azaz: magasbra haladandok, mint maga az 
erő, melly bennem van), „ g r a d i b u s ascendens ad 
eum, qui fecit me" (Confess. I.). És tovább : „Vide-
amus, q u a t e n u s r a t i o (ez lényeges!) p o s s e t 
p r o g r e d i , a v i s i b i l i b u s ad i n v i s i b i l i a , 
e t a t e m p o r a l i b u s ad a e t e r n a c o n s c e n -
d e n s . Non eniin frustra et inaniter intueri oportet 
pulchritudinem coeli, ordinem siderum In quo-
rum consideratione non vana et peritura curiositas 
exercenda est; sed g r a d u s ad i m m o r t a l i a e t 
s e m p e r m a n e n t i a f a c i e n d u s . " (Ibid.) 

íme, ugyanazon észjárás, ugyanazon módszer, 
mellyet Platónál látunk; ugyanazon igazság, látva 
s leirva két első rendbeli szellem által, mellyek má-
sodika ismeré az elsőt: de valójában két tanú ők az 
igaz módszer mellett. Hanem azt mondhatni mégis, 
hogy sz. Ágoston határozottabb itt is, mint Plato. Ez 
néha kétes értelmű a kiindulási- és támpont leírásá-
ban ; e pont rá nézve nem mindig elég világosan a 
látható világ. Ebbeli habozása az oka, hogy már 
Aristoteles alkalmat vőn magának, megtámadni a 
platonicus módszert. Sz. Ágoston ellenben e részben 
egészen világos és határozott : ő mondja, hogy az 
észnek, el akarván jutni az isteni dolgok szemlélé-
séhez, hogy a magasból le ne essék (ne de alto ca-
deret), biztos utat kell vennie támpontjául; és kije-
lenti, miszerint e támpontot a világ látása nyújtja, 
melly képe az isteninek,aláthatlanvilágnak: melly-
nek látása ugy különbözik amazétól, mint föld és 
ég. („Quantum in suo genere a coelo terram, tantum 
ab intelligibili Dei maiestate spectamina illa discipli-
narum vera et certa difíerre.") Szintolly határozott, 
határozottabb Platónál, ez észjárás gyakorlásának 
föltételeit illetőleg, az isteni-érzet leírásában: lelkünk 
azon isteni részének, azon pontjának és gyökének, 
mellynél fogva Isten bennünket érint és magához 
függeszt; e szent ajándoknak, mellyet némellyek 
gyakorolnak és kifejtenek, és melly őket Isten szem-
lélésére vezeti, s mellyet mások élvvágy és nagyra-
vágyás által elfojtanak. Sz. Ágostonra nézve van Is-
ten, van lélek. Isten a lélekben van, s a lélek őt érzi. 
Hlyen a tiszta s egyszerű igazság, melly mindent 
megmagyaráz. Sz. Ágoston nem csupán azt látja* 
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hogy a lélek Istenhez van függesztve gyökénél fog-
va: ő a lélek és Isten közt még bensőbb viszonyt 
lát. Isten a sziv mélyében van (intimus cordi); ő a 
lélek benső java (hoc bonum habet intimum); ő él-
teti a lelket; és ez csak az ő lényege által él, fölvi-
lágosittatik, boldogittatik (animam humanam et men-
tem rationalem non vegetari, non beatificari, non 
illuminari, nisi ab ipsa substantia Dei). Eltávozni, 
elszakadni Istentől annyit tenne, mint bensejét el-
vetni, hasztalanná, kevesebb- és kevesebbnek lenni. 
(„Intima proiicere, inanescere, minus minusque esse." 
De Musica, 1. VI.) De érzi-e, s észreveszi-e lelkünk 
e szükséges érintést? Igen; habár elszakadva Isten-
től, mindig érzi a legfőbb Jóhoz való vonzatását, 
némi titkos emlékezés által (per quamdam occultam 
memóriám , quae in longinqua progressant non de-
seruit); és jóllehet megesve, az örck kutforrástól 
nem szakadtunk el (nec tarnen inde praecisi atque 
abrupti sumus). Onnan van , hogy a világi gondok 
és ideiglenes dolgok közepett is az örökkévalóságot 
keressük (ut non etiam in istis mutabilibus et tem-
poralibus aeternitatem quaereremus). Ha nem vol-
nánk Istenhez függesztve, nem keresnők azt; pedig 
mindnyájan keresik: tehát mindnyája bir Isten isme-
retének és emlékének e nemével. Az egy neme a leg-
főbb jó, Isten szivünkbe oltott ismeretének (impressa 
notio ipsius Boni); az egy neme a belérzésnek (inte-
rior nescio quae conscientia). 

A lélek létez: mert Isten van, ki őt teremti, fon-
tart ja, s hordozza. Minthogy az Isten érinti a lelket, 
s ez azt érzi, ez által a lélek él, ismer és akar, és 
szünet nélkül nyugtalankodik a legfőbb Jó és leg-
főbb Igazság vonzása alatt. O, a lélek, magán hordja 
a föltétlen Lényt, magát az Igazságot, magát a Jót; 
s ezt némileg szükségkép érzi. Ezt nevezé Plato re-
miniscentiának. Sz. Ágoston szinte használja e szót; 
de máskép érti azt: reá nézve Istennek ez emléke-
zete, egy neme Isten tudatának, Isten érzetének, 
melly Isten jelenlétéből ered. Sz. Ágoston ekkép az 
igazságok legföllengőbbikét leplezi le, mellyet Plato 
maga nem merészelt hinni, mert az még igen nagy 
volt az ő fóllengő szellemére nézve. 

A lélek tehát érzi Istent. Érzi, valahányszor 
valamelly tárgy fölébreszti őt. Mert, minden Isten 
képe levén, mind ébreszti némi érzetét a példánynak. 
De e fölébresztett érzet azonnal föl foghatóvá teszi 
azt, a mi minden dolognak hiányzik, a miben az 
hasonlít, s a miben különbözik; és a lélek megítéli 
a tökéletlen és változó kép végtelen távolságát, a 
példány változhatlan tökéletességéhez képest. O íté-

letet hoz a teremtmények fölött: „látván minden 
látható szépségben azt, a mit az Istenben utánozhat, 
és azt, a miben nem utánozhatná." Legalább illyen 
a lélek kötelessége és hatalma. De valójában teszi-e 
is azt? Látja-e mindenikünk Istent az ő teremtmé-
nyeiben? Bizonynyal nem. És miért? Miért nem be-
széli el a látható szépség ugyanazon dolgokat min-
deniknek? „Animalia vident" (e szépséget), felele 
kérdésre önmagának a szent; ,,sed interrogare ne-
queunt: non enim praeposita est in eis, nuntiantibus 
sensibus, iudex ratio." S az embernek? „Homines 
autem, ugy mond, possunt interrogare, ut invisibilia 
Dei per ea, quae facta sunt, intellecta conspiciantur; 
sed amore subduntur, et subditi iudicare non pos-
sunt. Nec respondent ista interrogantibus, nisi iudi-
cantibus Hi intelligunt, qui eius vocem acceptam 
foris,intus cum veritate conferunt." (Confess. I.) Ily-
lyenek a megtisztult szellemek, mellyek nem levén a 
látható világnak szeretet által alávetve, azt szabad 
szemmel tekintik, fölötte uralkodnak, és Ítélnek róla. 

E lelkek azután zsámolyul vévén a földet, ma-
gasbra szállnak : szabadokká lévén , visszatérnek ön-
magukhoz, visszatérnek az észhez (regressus in ra-
tionem). Visszaadatva önmaguknak, és mentek levén 
a külérzet visszaéléseitől, újra föllelik a belső érze-
tet, az isteni-érzetet (sensus animae) ; ők mindinkább 
tökéletlenek- és változóknak ismerik magukat, az 
isteni-érzet növekedő élénksége alatt. Még a nélkül, 
hogy Istent ismernék , jól tudják, hogy mit sem ta-
lálnak, sem a világon, sem a lélekben, mi hozzá hason-
lítható volna. 

Visszajőve eszéliez, a lélek nem késik Ítélni, 
hogy a világosság, melly ez észt fölvilágosítja, s 
mellyben ő mindazt látja, a mi önmagában van, nem 
ő maga az. A lélek tehát kutforrását keresi e vilá-
gosságnak, mellyben mindemez árnyékokat látja. De 
épen itt áll meg Plato, s minden bölcsészet. Plato 
azon tanítványai, kik, eljutván e pontig, tovább 
akartak haladni bölcsészet által, és magát kutforrá-
sát szemlélni a világosságnak, sz. Ágoston szerint 
hamis utat követtek; ők nem igaz, de valószínű uton 
járnak (non veram, sed verosimilem viam sectanti-
bus, et in ea seipsos aliosque fallentibus). Túlról jön 
egy egészen más rendje a dolgoknak, egy egészen 
más élet, egy egészen más világ. Ez az, a mit a ke-
reszténység természetfölötti rendnek, világnak ne-
vez. Philosophiával egyedül oda nem lehet hatolni. 
(Ad quietis ipsius penetrale, cuius iam luce mens 
eorum velut in longinquo radiante perstringitur,per-
venire non possunt.) Oda csak valóságos újjászületés 
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által juthatni be: csak gyökeres gyógyítás által, 
melly megengedi a léleknek egészben a nappali vi-
lágosság kútforrása, s nem többé csupán a nap vilá-
gította tárgyak felé visszatérnie. S ez azon újjászü-
letés , melly azon halált követi, mellyről Socrates és 
Plato mondák : Bölcselkedni annyit tesz, mint halni 
megtanulni. 

Plato tehát belátta e dolgokat, és szól róluk; 
de egyedül a kereszténység munkálja azokat. Sz. 
Ágoston következőleg fejtegeti e dolgot. 

isten mint erő, mint világosság, mint szeretet 
van bennünk; mi érezzük azt. De a léleknek e ter-
mészeti érzése, melly az Isten jelenléte által mind-
nyájának adva van, eleinte csak az isteni-érzetnek 
hiu s határozatlan vonzása, mellyre a lélek nem fe-
lelt. Néhány igen tökéletlen felelet e vonzást illető-
leg, azt addig fö lemel ika meddig azt fölemelkedni 
mondtuk. Itt határozott feleletre van szükség : mire 
hívogat Isten szüntelenül, mi Isten müve bennünk 
és velünk, mi az újjászületés, az uj élet? A lélek, 
bemenve e más életbe, hisz a Lényben, reményli az 
Igazságot, és akarja a Jót : e három természeti te-
hetség tettleges gyakorlatba lép, az ő legfőbb tár-
g y u k , és természetfölötti életök befolyása alatt. Lé-
nyünknek benseje, mellyet minmagunk nem isme-
rünk, az örökkévaló Lényhez csatlakozik a, hit által; 
az értelem az Isten világosságához csatlakozik a re-
mény által ; az akarat az Isten akaratjához csatlako-
zik a szeretet által. „E három dolog nélkül egy lélek 
sem gyógyul meg ugy , hogy Istenét láthassa. (Sine 
tribus istis anima nulla sanatur, ut possit Deum su-
uffl videre.)" 

Egészséges levén , hadd nézzen ! E tekintés (né-
zés) még az ész, de fölszabadított és világosan látó 
ész; e józan, e bevégzett tekintés, melly tettleg kö-
veti a látást, erény; e tekintés, ez erény, magát Is-
tent éri el. „Aspiciat. Aspectus animae, ratio est: sed 
quia non sequitur, ut omnis, qui aspicit, videat, aspe-
ctus rectus atque perfectus, id est, quem visio sequi-
tur, virtus vocatur: est enim virtus vel recta, vel 
perfecta ratio.... Sed et ipse aspectus quamvis iam sa-
nos oculos convertere in lucem non potest, nisi tria 
illa permaneant: fides, qua credat ita se rem habere, 
ad quam convertendus aspectus est, ut visa faciat 
beatum ; spes, qua cum bene aspexerit, se visurum 
esse praesumat; C h a r i t a s , qua videre perfruique de-
sideret. Iam a s p e c t um s e q u i t u r i p s a v i s i o 
D e i , q u i e s t f i n i s a s p e c t u s ; non quod iam 
non sit, sed quod nihil amplius habeat, quo se inten-
dat; e t h a e c e s t v e r e p e r f e c t a v i r t u s , r a t i o 

p e r v e n i e n s a d^f i n e m s u u m, quam beata vita 
consequitur. Ipsa autem visio, intellectus est ille, 
qui in anima est, qui conficitur ex intelligente et eo 
quod intelligitur" (Soliloqu. I). 

íme az Isten-ismeret határa, a keresztény böl-
csészet által kifejezve; mi iránt Plato csak tapogatód-
zott, csak gyanított egy kis világosságot az árnyék 
látásából. E szavak (az idézettek), folytatja Gratry, 
a legvégsőbb mélységüek, és a leghatározottabb 
igazság. Megérintik és megfejtik a bölcsészet és val-
lás, az ész és hit közti viszony kérdését. 

Mikor tudnillik az ész czéljához eljutott (ratio 
perveniens ad finem suum, Platónak e „raloq r//s no-
çeiaç"-a) : akkor, csak akkor kezdődik igazán élő, 
valóságos és tapasztalási ismerete Istennek : ez isme-
ret, mellyet sz. Ágoston valóban „experimentalem Dei 
notitiam" nevez; erőteljes kifejezés, idézve s elfo-
gadva aquinoi sz. Tamás által. Csak akkor fejlődnek 
ki a lélek benső érzései Isten iránt: az ember urává 
lesz a többi érzésnek ; mert az isteni-érzet uralkodik 
fölöttük: ez érzet maga is kifejlődik; mert az ember 
urává lesz a többi érzésnek. Sz. Ágoston a lélek e 
benső életébe megy át , midőn mondja: „Viva erit 
vita mea, totaque plena te!" Azután pedig ekkép in-
téz szót életének kutforrásához, azon életnek, mely-
lyet már bir és érez, mellyet lát , mellynek isteni 
izét izleli, s mennyei illatát szivja : „Elég későn sze-
rettelek meg, régi s olly uj szépség! Elég későn sze-
rettelek meg ! Te bennem valál, én meg magamon 
kivül valék. És én magamon kivül kerestelek, és el-
ragadtatván az általad teremtett e szépségektől, ott 
vesztém el saját szépségemet. Azok engem távol tar-
tottak tőled, e szépségek, mellyek nem léteznének, 
ha benned nem volnának. Te hivtál engem; zajt te-
véi; meggyőzted siketségemet. Fénylettél, ragyog-
tál , és diadalmaskodtál vakságomon. Illataid éreztet-
ték magukat: én lélekzem,és léiekzemáltalad; meg-
izleltelek, és éhezlek és szomjúhozlak. Megérintette-
lek , és szivem csak azon maradandóságot kivánja, 
melly benned van." 

Illyen sz. Ágoston módszerének elmélete. Az 
észjárás, melly olly kitűnő eredményt eszközölt Pla-
to elméje által, a kereszténységben, a keresztény 
bölcsészetben , termékeny földre talált. Sz. Ágoston, 
e bölcsészet első rangú képviselőjének eljárása bi-
zonyítja azt. Azért valamint sz. Ágoston, ugy áta-
lában a keresztény bölcselkedés eredményei, Isten 
természete fölött, teljesek , szigorúak , föltétlenek, és 
mint már előbb másutt mondtuk, hiba, kétértelmű-
ség és ingadozás vegyülete nélkül. Ez eredmények 
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legkiválóbb pontja: a végtelennek eszméje. Ennek a 
régiek nem birtak tiszta fogalmával; a mostaniak 
birnak ugyan vele: de ez a kereszténységnek érde-
me s befolyása, melly azt kifejleszté. Pythagoras 
szembeszökő tévedésben volt a kérdéses eszme iránt; 
Plato ingadoz; Aristoteles nem fogja föl teljesen. 
Röviden, a mi leginkább mutatja, milly kevéssé 
birtak a régiek a végtelennek eszméjével, az az ő 
képtelenségök, mellynél fogva nem birtak fölfogni 
egy végtelen hatalmat; más szavakkal, egy hatal-
mat, melly semmiből teremthetne. Valljon Aristote-
les, midőn mondaná, hogy e világ Isten müve, nem 
teszi-e föl egyszersmind, hogy örökkévaló; s Plato 
nem hiszi-e hasonlag az anyagot örökkévalónak? 
Sem az egyik, sem a másik nem ismeré e szigora 
elvet, a még mai nap is olly kevéssé ismertet: „A 
végtelen Lény végtelen minden értelemben; a véges 
lény véges minden értelemben." Honnan az követ-
kezik , hogy a véges lény véges a tartósságban : te-
hát nem volt mindig; mert különben igazán végte-
len tartóssága volna. A régiek álliták, „hogy semmi-
ből semmi sem jő létre": mi igaz is, ha nincs végte-
len hatalom; de ha van illyen , a végtelenség a ha-
talomra nézve kiválólag a teremtésben áll, azaz : létre-
hozásában annak, a mi nem létezett, vagy a létre-
hozásban semmiből. 

Mindez ismeretes a keresztény theodicea első 
korától. Sz. Ágoston azt kifejti, minden hiba és ké-
tesség kikerülésével. Nem időzünk az ezt, valamint 
egyéb, Isten természete fölötti bölcseleti eredmé-
nyeket illető szövegek idézésénél: ez eredmények az 
igazság maga, u g y , a mint azt a kereszténység ad-
ja elő; u g y , a mint azt az emberi ész e világosság-
ban fölfogja; u g y , a mint azt a mai világ ismeri; 
u g y , a mint arra a gyermekek oktattatnak az uj 
aera első századaitól fogva. (L. Connaiss. de Dieu. I. 
2 1 G — 2 5 0 . ) 

Ugy hiszszük, ezzel, ha rövideden is , mindent 
megérinténk, mit a legnagyobb keresztény bölcs 
theodiceájáról érdekkel fölhozhattunk ; s hogy Gra-
try jeles tanulmányait a fölött olly rendben és vilá-
gosságban tüntettük elő, miszerint a figyelmes ol-
vasó által nehézség nélkül megértethettünk. — Nem 
válhatunk azonban el sz. Ágostontól a nélkül, hogy 
néhány szép lapot, ki ne irjunk még Gratry végfeje-
zetéből a szentnek bölcseletéről, és átalán a mai hi-
tetlen és keresztény bölcselet árny-és fényoldalairól; 
mi valamint emennek diadalát rejti a jövő titkos mé-
hében : ugy más részt igazolja amannak romboló tö-
rekvéseiről czikksorozatunk elején kifejezett néze-

tünket , és sürgeti a jobbak ellentörekvésü fölada-
tának kiáltó szükségét. De erről következő alka-
lommal . K l e z s ó József. 

— — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége Schönbrunnban f. évi nov. 7-én kelt 

legfelsőbb elhatározásánál fogva, a diakovári székes-káptalannál Ras-
t o v i c s János éneklő-kanonokot és czimzetes prépostot olvasó-kano-
nokká, Mi h a l j e v i e s Mátyás őrkanonokot és czimzetes apátot 
éneklő-kanonokká , és S u k i c s Ádám székes-egyházi főesperast és 
czimzetes apátot őrkanonokká méltóztatott legkegyelmesebben ki-
nevezni. 2.) 

F é n y , Szathmármegye, novemberben. T. szerk. ur! 
Becses lapjának egyik szebb feladata levén a ker. kath. hitélet 
üdvteljes mozzanatait hazaszerte éber figyelemmel kisérni : 
engedjen egyházmegyénk kisded határközségének hitéleti 
hatályosb lendületét hirdető igénytelen közlésemnek is pará-
nyi helyet ; hisz nem múlékony zománczczal, hanem maradó 
becscsel biró tényeketakarok felhozni. Szeretett főpásztorunk, 
H a a s Mihály ő méltósága, püspöki székét elfoglalandó, ezen 
határközség szentegyházának sz. Mihály főangyalt ábrázoló 
főoltára előtt zengé el megyéjében először hálaénekét, és az e 
hely iránt táplált különösb kegyeleténél fogva, főpásztorkodási 
első évében itt ohajtá az Istenháza- s névünnepét megülni. 
Sept. 28-kának alkonyán ő méltósága a kerületi tisztelgő kül-
döttség kíséretében, fényes polgári lovas csapat fedezete alatt 
községünkbe érkezvén , a lelkészlakba szállt ; hol ft. K e l l e r -
m a n n Ferencz lángkeblü ker. esperes és helybeli plébános 
ur által szívélyes magyar szónoklattal fogadtatott. Másnap a 
sz. lobogóik alatt megjelent kerületi hívekkel megtelt szent-
egyházban teljes segédlet mellett ő méltósága mutatván be a 
vérontás nélküli áldozatot, evangelium után szószékre lépett, 
s alkalmi jeles sz.-beszédével nem eredménytelenül villanyozá 
fel a ker. kebleket. Sz.-mise alatt vallásos érzelmeinkre kel-
lemes hatással volt ezen, e tekintetben is minta-község egy-
házi zenésztestületének azon jártassága, minél fogva a nép 
tömeges énekét öszhangzó zenéjekkel kisérni képesek voltak. 
Igen, e kis község a nyilvános isteni-tisztelet emelésére már 
évek óta saját költségén tart alkalmas zenemestert ; mig 
számtalan más népesb és vagyonosb kath. községeink mind-
ezt rideg közönynyel veszik , és nyilvános isteni-tiszteletünk 
alkalmával ajkaikat öszhangzó tömeges énekre megnyitni res-
tellik. Pedig nyilvános isteni-tiszteletünknek az öszbangzatos 
egyházi nép-ének egyik legfönségesb horderejű, kiegészítő 
része. Vajha az illetők , nem ijedvén vissza a fáradalom ter-
heitől , a szent ügy érdekében mindenütt kellő tevékenységet 
fejtenének ki: hogy az ifjú nemzedék, és a felserdült hivő 
sereg, ne legyen csak néma hallgatója szent szertartásaink-
nak! Kedves hazánk kath. községei közt e tekintetben is van-
nak jeles példaadóink, az ügyszeretet igaz tüzétől áthevülve : 
ra j ta , utánuk ! Az elemi iskolák mostani szervezeténél fogva 

a tanmenet kiegészitéseül az énektanítás is követeltetik : ne © 

engedjük ez üdves rendeletet vétkes tétlenségünkben idő előtt 
elavulni; hanem tanodáink ősigazgatójának, anyaszentegy-
házunknak szent követelmei szerint, ügyszerető alkalmas ve-
zénylők által vezessük bejókorán a mindkétnemü ifjú sarja-
dékot egyházi énekeink öszhangzatos elzengésébe ; s találjunk 



módot, velők egyházi dallamainkat megkedveltetni. Közsze-
retetü főpásztorunk ez ügy körül is apostoli tevékenységének 
igen szép jelét adá a szomszéd nagy-károlyi tanodákban tett 
legközelebbi látogatása alkalmával ; hol a zenemesternek (mert 
Nagy-Károly buzgó kath. kegyurának áldott bőkezűségéből 
tanodáiban alapított zenemesterrel is bir), az egyházi zene és 
műének lelkismeretes kezelését szivére kötni méltóztatott ; és 
a zene- s műének hasznát és kellemeit egyházi és polgári 
szempontból hathatós szavakkal fejtegetvén , a még fogékony 
ifjúságot e tekintetben is kitartó szorgalomra buzditá; s ki-
jelenté, hogy aranynyal jutalmazandja azon tanonczokat, kik 
jövő alkalommal szent-miséje alatt öszhangzó zenéjek-, vagy 
müénekökkel közreműködni képesek lesznek. Sz.-mise után ő 
méltósága ft. Kellermann Ferencz lelkes tanfelügyelőnk és 
helybeli lelkész ur vezérlete alatt a kerületi papság és tanitó-
testület üdvözlő tisztelgését fogadván, meghatók valának sze-
retett főpásztorunknak a tanitói föladat czélszerü megoldására 
vonatkozó, s ajkairól lelkesült kebellel lezengett szavai; mely-
lyek szerint az előadási nyelv alapos ismerete, a kezelendő 
tanszakbani otthonosság, tanulmányozott tankezelési biztos 
modor, a kiszabott tanóráknak valódi hivatás sugalmai szerint 
való lelkismeretes felhasználása, lángoló ügyszeretet, és hiva-
talbeli önfeláldozó munkaélv, a leghathatósb segédszerek, a ki-
tűzött tan- és nevelésügyi magasztos czél elérésére. Ugy van, 
tisztelt ügyfeleim ! Ne legyünk egyszerű bérenczei a hazai tan-
ügynek : hanem legyünk lelkesült bajnokai. Ne egyes szülői, 
vagy bárminő méltánylat, avagy hálátlanság : hanem a közügy 
szentségéből meritett józan irányelv lebegjen szüntelen szeme-
ink előtt. S leküzdvén a földi érdekek által torlasztott aka-
dályokat, dúsabb elláttatás biu viszketegéből ne sovárogjunk 
mindig fényesebb, jövedelmezőbb, és gyakran kettős teher-
rel járó állomás után akkor, midőn egynek is megfelelni vaj-
mi bajos ; és midőn tisztes munkánk után van , hova fejünket 
lehaj that juk: mig a nagymesternek, Krisztusnak nem vala. 
Minthogy pedig a tan- és nevelésügyi közérzület egyházunk 
védő szárnyai alatt már édes hazánkban is elvitázhatlan javu-
lásnak és kellőbb felvirulásnak örvend : ezen, legnagyobb 
figyelmet érdemlő közügy körül nyilvánított fensőbb sugalmu 
vélemények és vezénylői feszültebb tevékenység ellen ne zug-

junk a hivatalbeli közöny jegétől fagyasztott lelkek módjára; 
kik illy szent ügy érdekében , még a hivők sorából is , vagy 
nem birnak , vagy nem akarnak fölhevülni. Meritsünk hivatá-
sunk szentségéből edzett akaraterőt ; ne törődjünk egyes kü-
lönczök gunyoros kifakadásaival : miket balgatagságukban 
szent buzgalmunkért szórnak ellenünk. Szünperczeinket hasz-
náljuk fel teendőink okszerű tanulmányozása által kiképzé-
sünkre. Hála az égnek , már édes hazánk egyszerűbb pontjain 
is akadhatunk tanügyért lángoló értelmes férfiakra, kik erre 
minden önérdek nélkül segédkezet nyújtani eléggé lelkesül-
tek. — Mindent saját szemeivel látni óhajtó főpásztorunk, atyai 
gondoskodásánál fogva még délelőtt a község elemi tanodáját 
méltatá magas látogatására ; s a kisdedek vallás-erkölcsi kép-
zettségéről , mi nélkül az oktatás nagy fontosságú terén leg-
feszültebb ténykedésünk is csak hiu időrablás, kívánván biz-
tos tudomást szerezni : vallásunk hitágazatait, anyaszentegy-
házunk szent intézményeit, szokásait és szertartásait illető-
leg , vonzó kérdezgető modorával a legmeglepőbb feleleteket 
eredményezé ; valamint a többi tanszakokból tett fokozatos 

haladás által is a tanoda ő méltóságának főpásztori megelé-
gedését megnyerni annyira szerencsés volt , hogy egy gaz-
dának szép reményű fiát szathmári paedagogiumába fölvenni 
kegyes volt. A leánytanonczok közül is ügyes felelete által 
egy annyira megragadá ő méltósága figyelmét, miszerint a 
szülőknek kijelenté, hogy leánykájokat nyilvánított hivatási 
sugalma következtében a szathmári apácza-tanitó-képezdé-
ben nyilvános tanítónőnek ő fogja kiképeztetni. Nagy hord-
erejű kegy ez hazai nőnevelésünk érdekében akkor, mi-
dőn édes hazánkban kath. részről, a zárdák szüzein kivül, 
alig akad fensőbb ihlettségü nő , ki magát kellőleg kiképezve, 
a nyilvános oktatás tövises, és gyakran hálátlan pályájára 
szentelné; mi miatt nyilvános nőnevelésünk szégyenére, még 
igen sok]helyen városainkban is férfitanitókkal láttatnak el a 
nyilvános és szervezettebb leánytanodák , a nőnemzedék kor-
igényelte fejlesztésének és kiképzésének valódi hátrányával. 
Innen a sok idegen és más vallású magánvállalkozó, s meg-
annyi zugnövelde a catholicismus rovására ! De rom. kath. 
magyar tanirodalmunk is e tekintetben még olly parlag, hogy 
rendezettebb magyar előadásu leánytanodáinkban is, hol a 
leánykák a fiuktól már elkülönitve értelmes tanitónők által 
képeztethetnek, csak a fiuk számára kiadott szervezet szabta 
olvasó-könyvet kényszerülnek használni: s ebből kell egy 
leendő anya és gazdasszony képezéséhez igényelt minden 
tanszakot kifejteni. Nincs kath. leányiskoláink számára kézi-
könyvül használható, czélszerü női illem-, gazdálkodás-, 
termény- és kézmütanunk, stb. Ugy látszik, a prot. atya-
fiak e téren előnyben vannak ; ők számosb idevágó magyar tan-
könyvvel birnak. Kath. női magyar tankönyveink fogyatko-
zása még feltűnőbb ot t , hol leánykáink számára 3—4 osztá-
lyú elemi tanodát kell szerveznünk. Valamint a nyilvános 
szervezettebb fi- ; ugy a leánytanodákban is a megállapított 
öszhangzatos tanmenet egysége az egyik főkellék ; mi semmi 
vezénylői, vagy szülői szeszély által meg nem zavarható : de 
czélszerü kézi tankönyvek nélkül el sem is érhető. Valóban a 
,Szent-István-Társulat' hazai nyilvános nőnevelés-ügyünknek 
alkalmas magyar női tankönyvek kiadása által leánytanodáink 
részére igen becses szolgálatot tenne. Ne , oh ! ne hagyjuk 
leánytanodáinkat se kor igényelte magyar kézi-tankönyvek nél-
kül katholikus részről tengődni ; mert okszerű nőnevelés nél-
kül nemzetünk szebb jövőre számot nem tar that : és a nőta-
nonczoknak nyilvános tanintézetbeni czélszerü kiképzése bi-
zony még a fitanonczokénál is nehezebb megoldású feladat, 
már csak az alig pár évre szorítható tanfolyam miatt is. Áldot-
tak legyenek kegyes főpásztorunknak az egyház és iskola 
ügyében tett minden léptei ! K ö n n y e Alajos, k. r. tanár. 

Erdélyből . ( B o r s a , nov. 4-én. Népiskolák gyara-
podása. Vége.) A közelebbről a két testvér-hon láthatára fölött 
elvonult belviszályok előtt is voltak a román népnek imitt-
amott népiskolái : mellyek virágzása, vagy hanyatlása, az 
illető kerületi esperesek és községi lelkészek ernyedetlen mű-
ködése-, vagy pedig tespedő tétlenségétől függött. A szomorú 
emlékű időszakon innen pedig egészen u j lendületet nyert 
Erdélyben a román görög-egy. népiskolák ügye : mert az 
ezen időtől fogva pásztorkodó főpapjaink minden figyelmöket 
a nemzet miveltsége épületének alapkövül szolgáló népisko-
lák rendezésére fordították. Ide járul még az egynémelly es-
peresek és helységi plébánosok keblében fölébredt buzgóbb 
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vallásos ösztön ; kik legszentebb föladatukul tekintik , vala-
mint egy részről fölserkenteni az őrizetök alá bizott nyájban 
a fölvilágosodás és azt eszközlő népiskola iránti vonzalmat, 
szeretetet : ugy más részről áldozatkészséggel igyekeznek az 
igazságot szomjazó kisdedeket szent hitünk elemi oktatásában 
részesíteni. Mi különösen a szamosujvári gör.-egy. püspöki 
megyénket illeti, tekintetbe vévén , hogy milly sok felé kelle 
megosztania ernyedetlen apostoli buzgalmu főpásztorunknak 
éber figyelmét, drága idejét és kis adagu anyagi erejét; hogy 
a nagy fontosságú s óriási akadályokkal párosult kezdet ne-
hézségein győzelmet vehessen : a nélkül, hogy az igazságta-
lanság bűnébe ne esnénk, nem tagadhatjuk, miszerint főpász-
torunk megyénkbeni székelése napjától kezdve, eddigelé nem 
ismert uj világosság ömlött el népiskoláinkra; miután ő mél-
tósága bokros, és a megye szellemi újjászületésére czélozó 
foglalatosságaitól igénybe nem vett idejét arra fordítja, hogy 
a székhelye közelében eső helységek népiskoláit magas és be-
cses személyével szerencséltesse, s az időnkint tartatni szo-
kott próbatételeken jelen lehessen. Már pedig mi kettőztetheti 
inkább mind a tanitók előadási ösztönét, mind pedig a gyer-
mekek tudvágyát és figyelmét, mint főpásztoruk és jó atyjok 
nyájas leereszkedése és szivélyes kérdezkedései ? A népisko-
lák nem virágozhattak eddigelé kellően püspöki megyénkben 
azon oknál fogva is, mert több községekben hiányoztak a 
kerülhetleniil szükséges miveltségi fokkal ellátott tanitók ; 
hanem , a tanítói magasztos hivatást föl nem fogó , szak-ava-
tatlan egyénekre volt bizva a népiskolák vezetése : melly kö-
rülmény népünk mivelődési röptének eddigelé nagyon is szár-
nyát szegte. Hanem az ő Felsége magas kegyelméből Naszó-
don fölállitott tanitói-képezde, a népiskolákra nézve azon re-
ménynyel táplál minket, hogy az onnan időnkint a megye 
minden részeibe kiágazó, szakértő tanitók a miveltség- és fel-
világosodásnak mind megannyi sugarai fogják árasztani né-
pünkre. Nem különben a népiskolák haladásának mintegy 
fő tényezőjeül tekintendők az iskolai épületek fölállítása- és 
czélszerü szerelésére, valamint a tanitók díjazására szolgáló 
alapítványok: népiskoláink pedig nélkülözvén az illyféle jóté-
kony alapítványok segédforrását, azoknak anyagi ellátása a 
köznép tehetsége- és buzgóságától függ; honnan nagyon ter-
mészetes a következés, hogy a tanitók díjazása nem annyira 
elegendő szükségeik fedezésére, hogy a mindennapi gondok 
terheitől egészen elszigetelten, csupán a gyermekek oktatá-
sára szentelhessék idejeket. Reméljük, miszerint püspöki me-
gyénk népiskoláinak csirái, ama gondos ápolás mellett, melly-
ben főpásztorunk lankadatlan buzgalma, s az összes megyei 
papság lelkülete által részesittetik , nem sokára az Ur szőlle-
jét diszesitő, viruló csemetékké fognak átalakulni. B. A. 

Bécs, nov. 21-én. A bécsi hivatalos újság (,Wiener 
Zeit.') nem hivatalo.s részében mondatik : „Akkép vagyunk 
értesülve, hogy ő cs. kir. Apostoli Fölsége helyeselni méltóz-
ta tot t , miszerint ama tartományokban , hol a keresztény cse-
lédek , dajkák, legények és inasok tartását a zsidóknak meg-
tiltó rendelet még fönáll, ez jövőre ne érvényesíttessék. Ez 
értelemben az illető tartományi hivataloknak ki is adattak a 
kellő utasitások a belügyi ministerium által." — Más rész-

ről arról is tudósitanak Bécsből, hogy Meidlingban a pá-
pai hadsereg számára hadfogadó intézet állíttatott, melly szá-
mos ajánlkozók által kerestetik föl. Egyik bécsi lap pedig a 
sz.-széknek jelen szorult körülményei közt leendő gyámoli-
tására, adakozások gyűjtésére hívja fel olvasóit, és az ekkép 
összegyüjtendő segélypénzt (,Péterfillért') tetemes összegre 
véli emelhetni. (Erről közelebbi számunkban többet.) 

P a r i s , nov. 20-án. Folyó hó 12-én kelt rendelet foly-
tán , Montalembert gróf idézve lőn : pénteken , vagyis e hó 
18-án, az általa kiadott irat, .Pie IX. et la France en 1849. 
et en 1859.' miatt, Bertrand vizsgálóbíró előtt megjelenni. 
Montalembert gróf, ki e pillanatban Bourgogneban van távol, 
a vizsgáló bíróságtól 14 napi elhalasztást kért ; folyamodását 
saját gyengélkedő állapotára, s a marokkói hadjárás viszon-
tagságai közt elhunyt ezredes fivére halálára alapitván. 

— A ,Moniteur' nov. 18-diki számában felsőbb helyről 
nyilvánított neheztelést fejez ki a fölött, hogy: több lapok 
kárhozatos czélzattal naponkint számítják azon püspökök ren-
deleteit Francziaországban , kik a pápáért mondandó imádsá-
gokra hívják föl híveiket; mire azonban a L'Univers csak azt 
feleli, hogy miután azt, a mit eddig tőn , hogy tudnillik a fő-
pásztorok köriratait egészen közölte, nem teheti, szükségkép 
meg kell neki azzal elégednie, hogy az azóta kibocsátottaknak 
keltét följegyzi. S még ezt is sokalja III. Napoleon kormánya! 
ugyanazon uralkodó kormánya, ki legújabban is a Compie-
gneben hűségi esküjeket letett (ujon kinevezett) érsekek-, 
és püspököknek nov. 13-án ama biztosítást adta, mikép: ,ha-
tározott szándéka, a pápának egy, a religióra nézve jóté-
kony, s a kath. hatalmasságokat is kielégítő függetlenséget 
biztositni.' 

— Francziaországban a szerzetes-rendek visszaállítása 
körül mutatkozó rendkivüli buzgalom , a hitetlenek rabságá-
ból kiváltandó keresztény foglyok megszabaditásában olly csu-
dás szeretet- és önfeláldozással működött rendet, a trinita-
riusokét (,Trinitaires des enfants de Saint Jean de Matha') 
is uj életre támasztá. Az e rendhez tartozó szerzetesek fejér 
öltönyükön veres-kék keresztet viselnek, és Paris utczáin 
máris figyelmet ébresztenek. E szerzet 1789 előtt, a mathaiak 
(,les matharins') neve alatt igen el volt terjedve ; s tudvale-
vőleg egy provencei nemes , Mathai János és a királyi csa-
ládból való Valoix Felix (mindkettő a szentek közé soroltatott,) 
buzgalmának köszöni létét. Keletkezte óta (a 12-ik században), 
a 18-iknak végéig, egy afrikai püspök bizonyítása szerint, 
milliók nyerék vissza e szerzet tagjai által szabadságukat ; az 
őket rabságba hurczolt pogányoktól (törökök-, tatárok-, al-
giriak- s többektől) , a ker. országokban e végre gyűjtött ala-
misnával kiváltatva. Az ujon visszaállított rend férfiai, a fia-
tal négerek kiváltására alakult egylettel (,Société des jeunes 
nègres d'Egypte') közösen fognak működni ; s folyó évi sept. 
15-én Fauconban, az alsó-alpesi megyében, a dignei püspök 
és jelenlegi szerzet-generális által egy kolostor fel is avatta-
tott már. Azóta számos novitius jelentkezett ; kik szerzetesi 
pályájokat dec. 8-án fogják megkezdeni. Jelenleg a rend tag-
jai segélygyüjtéssel foglalkozva járják be Francziaországot. 
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Megyei zsinatokról. 
IX. 

3) Mik a m e g y e i z s i n a t o k t á r g y a i ? (Vége.) 

C) A lelkészek üdvös és épületes életmódjáról. 
Eorum (sacerdotum) vita , eruditio sit aliorum et assidua 

salutis praedicatio. (S. August.) 

A lelkipásztorok életmódja s önviselete, azon 
élő, minden szem előtt nyitott könyv, mellyből a 
hivek legszorgalmasabban szeretik kiolvasni az igaz-
ságot és az irányeszméket. ,Liber laicorum, vita cle-
ricorum.' Az épületesség, vagy a botrány, mellyet 
nekik e tükörbe való nézés okoz, azon egyénnek 
egész hatályossága fölött, kit az egyház minden 
egyes községben a vallásosság élére példányképen 
fölállitott, döntő határozattal bir. Élete, látható ma-
gyarázata legyen tanitásának; sőt maga az élő tani-
tás. Az egyház inkább előképül, mint oraculumul 
tette őt ide: szóban hibázhat, ha a természet megta-
gadta tőle ez ajándokát ; de a mindenki által érthető 
szó az é l e t : és nincs emberi nyelv, melly hango-
sabban és meggyőzőbben szólana, mint az erény. 
Ez oknál fogva elengedhetlenül szükséges, hogy a 
pap lelkében Krisztus urunk szelleme uralkodóvá le-
gyen ; nem különben az külső tetteiben is tökélete-
sen előtűnjék. 

Az egyházi canonok, a sz. atyák számos mun-
kái, az erkölcs- és lelkipásztorkodási tant előadó ké-
zikönyvek, számtalan utmutatást tartalmaznak a lel-
kész életének olly módoni szabályozása- és szentesí-
téséről, hogy az az isteni igét hirdető előadásainak 
teljes hatályt kölcsönözzön ; ugy önmagában szent 
buzgalmat, és ama lelki megnyugvást idézze elő, 
melly a kötelesség lelkismeretes teljesítésével elvá-
laszthatlanul összekötött édes öntudaton alapul, s 
melly nélkül ő magasztos és nagy felelősséggel járó 
hivatásának képtelen leend valaha megfelelni. Vala-
mennyi törvény elégtelen, a papság tekintélyét és 

hatályát föntartani, ha ő szellemi képzettségében 
visszamarad, s ha fönségét és erkölcsi tisztaságát 
koczkáztatá, vagy el is vesztette. Korunk nem olly 
kíméletes a papság fölötti Ítéletében, mint a vallásos 
hajdan; és a papi méltóság, ha személyes szellemi 
előnyök által nem támogattatik, most már igen ke-
veset határoz , vagy épen semmit. 

Az egyházra, néptanoda-, s erkölcsi bíróságra, 
az alapítványok igazgatására stb. vonatkozó több 
oldalú hivatásbeli kötelességek teljesítése, a lelkész 
minden idejét annyira igénybe veszi, hogy neki a 
nap inkább rövid-, mint hosszúnak tűnik föl. Mind-
ezek pontos végrehajtása tekintetéből, elkerülhetle-
nül szükséges tehát, miszerint a lelkész szabályozott 
napi, de egyszersmind házi renddel is birjon. A köz-
ségben mindenkor tudni kell, hol ialálható a hivek 
lelkipásztora. 

A pap befolyása kettős tényezőtől függ : a tu-
domány* és ajtatosságtól ; mellyek egy isteni lánggá 
olvadnak össze : melly egyszerre világosság és sze-
retet. A papnöveldékben mind a kettőnek csak elveit 
és elemeit tettük le. De ha ezen mag ki nem fejtetik, 
nem miveltetik, elvész. A tudományok tekintetéből 
legfőbb fontosságúnak látszik tehát előttünk , meg-
hosszabbítani a papnöveldei életet és munkásságot, 
s megkívánni a fiatal áldozártól, hogy: n e c s a k 
s z a b a d o n t a n u l j o n , h a n e m a d j o n i s szá-
m o t f á r a d o z á s a i r ó l , e l ő m e n e t e l é r ő l . Erre 
nézve igen üdvösnek, s mielőbbi utánozásra méltó-
nak látszik nekünk ama, Frankhonban átalán ural-
kodó szokás, melly szerint a fiatal lelkészek első öt, 
vagy hat éveikben az egyházi tudomány főbb téte-
leiből szigorú próbatételre köteleztetnek. Ezen, új-
sága által talán meglepő indítványunk támogatásául 
álljanak itt egyes frankhoni tartományi zsinatok ide-
vágó határozatai. Igy az auxi tartományi zsinat: 
„Absoluto in Seminario studiorum cursu, nondum 
certe perfectam scientiám nacti sunt presbyteri re-
cens ordinati ; et summopere vigilandum est, ne in 
desidiam prolabantur, a studiis ecclesiasticis cessan-
tes. Idcirco medium efficax, tam grave malum prae-
veniendi quaerens Synodus Auscitana, sequens sta-
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tuit mandatum pro omnibus presbyteris recens ordi-
natis, qui legitime non fuerint dispensati: Omnes et 
singuli iuniores presbyteri, per q u i n q u e n n i u m 
eorum ordinationem sequens, q u o t a n n i s sedulo 
examinabuntur ab Episcopo super quaestiones theo-
logicas, aliasque materias iam in Brevi dioecesano, 
vel in speciali docúmento indicatas" 1). Az aixiban 
tovább ezeket olvassuk : „Iuniores presbyteros, a 
studioso Seminarii regimine ad vitam in mundo non 
adeo strictam transeuntes, contra negligentiae peri-
cula munire intendens Synodus, iubet, ut per q u i n -
q u e n n i u m ab elapso primo presbyteratus anno, 
q u o t a n n i s examen subeant coram theologis, quos 
Episcopus delegaverit, et iuxta programma ab eo de-
terminatum" 2). A toulouseipedigekkép nyilatkozik: 
„Cavendum summopere, ne susceptis sacris ordini-
bus,in desidiam prolabatur sacerdos. Non solum enim 
in sacerdotalium morum ruinam et laqueos diaboli 
incidet: sed apud homines, labia eius non custodient 
scientiam, quin ferventi et perpetuo conatu ea, quae 
iam didicerit, memoria retineat, ea autem quae ne-
scit, addiscat Quibus ut faveamus optatis, haec 
decernenda statuimus : Per s e x non intermissos an-
nos ab ordinis presbyteratus susceptione, quilibet 
recens ordinatus, q u o t a n n i s sedulo examinabitur 
ab Episcopo, vel eius delegato, de tractatibus theo-
logicis et aliis materiis iamantea designatis" 3), stb. 
E határozatok okszerűségét és hatását illetőleg le-
gyen elég a frankhoni clerusra utalni. 

Ámde a pap nem csak fiatal korában tanul: 
e munka egész életében kötelezi őt; mint kinek aj-
kai, őrei s közlönyei a tudománynak. „Labia sacer-
dotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore 
eius, quia Angelus Domini exercituum est." Igen elő-
nyös , sőt szükséges tehát, miszerint ő tanulmányait 
a sz. hivatásrai tekintettel czélszerüen rendezze, s e 
szerint a legjobbaknak bizonyult munkákat szorgos 
ügyességgel meg is válaszsza. E munkában nagy 
könnyebbséget nyújthatnának neki a jól szabályo-
zott olvasó-körök és e g y h á z k e r ü l e t i k ö n y v t á -
r a k : főleg azonban igen sikeresen támogathatják őt a 
m e g y ei értekezletek(Pastoral-Conferenzen).Ezek 
ugyanis, valamint az egyháziakban a tudományok 
iránti sz. buzgóságot ébren tartják, ugy az egyesek 
képezettségében fölmerülő hiányokat is üdvösen ki-
pótolják. Mennyire hasznosak, és tulajdonképen szük-

J) Cone. prov. Auscitan. T. 5. c.4. p. 120. (Auscis, 1852.) 
2) Cone. prov. Aquens. T. 9. c. 8. p. 112. (Aquis-Sex-

ti is , 1852.) 
3) Cone. prov. Tolosan. T. 4. c. 6. p. 111. (Tolosae, 1851.) 

ségesek az illy értekezletek, kapcsolatban az előbb 
emiitett próbatételekkel, arról kiki csakhamar meg-
győződhetik, ha tudja, minő készületlenül lép né-
melly fiatal iheologus azon gyakorlati pályára, hol 
a halhatlan lélek vezetése, felelősségére bizatik. So-
kan ezek közül még ama segédkönyvet is, mellyből 
némelly szük ismereteket merítettek, mindaddig 
félretéve mellőzik, mig bizonyos kénytelenség őket 
annak újbóli felütésére nem sürgeti. Nem akarván 
egyébiránt a sajgó sebeket kíméletlen kézzel föltün-
tetni, ez átalános megjegyzéssel beelégszünk; s in-
kább a megyei értekezletekről egy-két szót ide 
jegyzünk. 

Ezen értekezletek, ugy hiszszük, a régi havi 
gyülekezeteknek (Calendae) utánozásai. E tanulságos 
intézménynek alapitója, vagyis inkább megujitója 
borromei sz. Károly; ki is azoknak isméti létrejöttét 
Mailandban legelső rendelé meg: miután a főbb pap-
ság- és világiaknak az erkölcsösségrei serkentése, és 
a hasznos tudományokban előhaladásuk előmozdí-
tása tekintetéből, illy gyülekezeteket már Romában, 
a pápai udvarnál létesített volna. (Ki nem ismeri a 
,Noctes Vaticanae' név alatti gyülekezeteket?) Ezen 
értekezletek magasztos hasznáról meggyőződvén az 
olasz , frank, és belga püspökök, minden törekvé-
seiket ezeknek saját püspökségeikbeni fölélesztésére 
irányozták, mellyeken gyakran személyesen is el-
nököltek. Lambertini Prosper bolognai érsek (később 
XIV. Benedek), szinte buzgó előmozditója az érte-
kezleteknek, a 32-ik ,Institutio ecclesiastica'-jában, 
melly : ,De coetibus, ad quos Clerici Bononienses 
convenire debent, ubi quaestiones Theologiae morá-
lis examinantur', több olasz püspökökre hivatkozik, 
kik ez értekezleteket foléleszték, s azokat nem csak 
a papság, de a világiak szembeszökő hasznára is ha-
vonkint igazgatták. Ezen értekezletek Romában és 
Olaszországban még jelenleg is föntartatnak ; ugy a 
boldogult párisi érsek, az egyházi fegyelem fárad-
hatlan kezelője, azokat megyéjében is újból megho-
nositá. Az e tekintetben kibocsátott rendeletében 
mondja, miként ő a létrehozandó értekezletek alakí-
tását a Romában létezők módja- s példájára, hol ő 
egy templom csarnokában, Isten szine előtt, az egy-
ház és tudományosság jelenlétében, saját mély épü-
lésére egyszer részt vet t , tervezé. A párisi érsek 
ezen, különös figyelmet és méltó utánozást érdemlő 
rendeletének ide vágó részét kivonatban ime közöl-
jük ; tudván, hogy a legüdvösebb ügy sem sikerül, 
ha hibásan történik annak fölfogása. Kétféle tárgy 
kerül szőnyegre a párisi értekezleteken, az érsek 
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eme rendelete szerint. Elsőbben is egy, az erkölcs-, 
és lelkipásztorkodási tanból vett eset fölött történik 
a tanácskozás. Az érsek tehát csak olly kérdéseket 
kiván az értekezleteken megvitattatni, mellyek szo-
rosan a pásztorkodásba vágnak, és annak gyakorlati 
terén fölmerülnek. És méltán: mert a Dogmatica, 
egyháztörténelem stb. fölötti tudós vitatkozások, tu-
lajdonkép szakértő theologusokhoz tartoznak, s nem 
a lelkipásztorkodással megbízott egyháziakhoz. A 
második értekezleti tárgyat , melly az elsőtől soha 
el nem maradhat, valamelly egyházi erény kitünte-
tésével foglalkozó kenetteljes előadás képezi. És eb-
ben csakugyan mély lélektani fölfogás fekszik; mert 
a legalaposabb ismeretek az erkölcs- és pásztorko-
dási tanból semmi hasznot sem hajtanak, ha minma-
gunk érzelmileg szinte nem nemesedünk : ugy saját 
javulásunk és szentesülésünk nélkül, a nép javítása 
és szentesítése tökéletes lehetetlenséggé válik. — Ma-
gát a tanácskozás menetét pedig az érsek ekkép irja 
elő. Valamelly pap bizatik meg az erkölcs- és lelki-
pásztorkodási tannak egy, a főpap által meghatáro-
zandó pontnak alapos meghányásával. E kitüntetés-
ben azonban nem lehet bármellyiket az egybegyűl-
tek közül részesíteni; mert átalán ismert dolog, mi-
ként a nyilvános gyülekezetekben épen a legalkal-
matlanabb egyének tolakodnak fdl üres előadásokra: 
hanem egy olly áldozárt fog e czélra a főpap előle-
gesen kijelölni, ki erre minden tekintetben hivatva, 
annak czélszerüen megfelelni képes is. Ezzel azonban 
az értekezlet korán sincs befejezve: mi több, itt ve-
szi még csak igazán kezdetét. Mert erre a felhozott 
tárgyrólivitatkozás bontakozik ki; mellyben azután 
mindenki részt vehet. De még ezen ,pro et contra'-
nál sem történik a végleges megállapodás; mert a 
tárgy ekképeni földerítése után a püspök által ki-
szemelt theologusok állapítják meg, s a leghatáro-
zottabb formában fejezik ki a valót és igazat ; végre 
pedig az igy mindenkép meghányt és kellőleg for-
mulázott tétel nyeri el a püspök sanctióját. És ez az 
értekezletek első fele. Most következik a második 
rész, melly lelki tanácskozmányból áll, s valamelly 
egyházi erény körül forog. Az e tárgynak meghá-
nyásával megbízott áldozár szinte a püspök által je-
löltetik ki. Ezen előadásnak czélja, mint mondók, a 
kölcsönös épülés- és testvéri főlbuzditásnak eszköz-
lése. Igy Parisban. Igaz ugyan,hogy az érsek e mód 
meghatározásánál saját megyéjét, melly Paris vá-
rosa területén kivül alig terjed többre, tekintvén, ez 
értekezletek elnökségét és vezetését magának tartá 
föl ; mit nálunk a megyék nagysága, a távolság és 

a szétszóratott helyzet nem enged: mindamellett 
annyi helyes és jól átgondolt intézkedést tartalmaz 
az, miszerint igen is méltó arra, hogy az e részben 
hozandó szabályok alapjául szolgáljon. Nálunk talán 
a főpap által eleve meghatározott rend és szabályok 
szerint keriiletenkint lehetne ez értekezleteket meg-
tartani. De hogy azután ez értekezletek valóban 
hasznosak legyenek , szükség, hogy azok tárgyai 
írásban fogalmazva előre elkészíttessenek. Különben 
az idő gyümölcstelen beszélgetésekben vész el. Csak 
miután valaki számot adott magának valamelly kér-
dés különféle oldalairól ; miután azt önmaga átgon-
dolta : képes felőle hasznosan értekezni, vagy más 
értekezését meghallgatni. A tanácskozás resultatumá-
ról végre átalános tudósítás lenne a püspöknek adan-
dó: ki egyébiránt az értekezletekre összegyűlt ke-
rületeket körülményeihez képest, f ö l v á l t v a meg 
is l á t o g a t j a , hogy a papok, szemei előtt az áhí-
tat és tudományok iránti buzgóságban megújuljanak. 
E tudósítás a föladott kérdések különféle megfejtését 
képezendi, s igy a püspök előtt a papság theologiai 
tudományosságának fokmérőjéül szolgáland. Ezzel 
azután az is elérve lesz, hogy a főpap közvetlenül 
értesülvén papjai képességéről, mindinkább nélkü-
lözhetendi e részben másoknak, vajmi gyakran az 
emberi gyarlóság hatása alatt szerkesztett tudósítá-
sait. Mivel pedig ez értekezletek sikeresitését kivált-
képen az elnöklő esperesek jelleme, tudományossága, 
buzgósága s ügyessége mozdítja elő, az ügynek á t a -
l á n csak használunk, ha az esperesekben szinte mind-
azt keressük és követeljük, mit Frangipani Octáv, 
pápai követ a főesperesektől méltán kiván. „Agen-
dum est", mondja, „ut viri ad hoc munus idonei et 
ad Episcoporum virtutes proxime accedentes eligan-
tur, qui dictante Spiritu Sancto, per consensum 
omnium totius Ecclesiae patrum, in omnibus eccle-
siis, ubi fieri poterit, debent esse magistri in Theo-
logia aut Licentiati in Iure canonico. Quorum omnis 

puerilibus exordiis, usque ad provectiores 
annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia cucur-
ri t , ut ne his ecclesia Domini regenda credatur, qui 
legitimarum institutionum nescii et totius humilita-
tis ignari, non ab infimis sumere incrementum, sed 
a summis volunt habere princípium ; cum valde ini-
quum sít et absurdum, ut imperiti magistris, novi 
antiquis et rudes praeficiantur emeritis ; nec minus 
inordinatum atque perversum, ut ordinandis , regen-
dis et corrigendis sacerdotibus praeponantur, qui in 
nullo gradu unquam obsecuti sunt sacerdotibus" 

J ) Binterim, Rückblick. Düsseldorf, 1850. p. 101. 
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Ennyit a tudományosság érdekében. 
Mivel azonban a pap lelke, gyarló ember levén 

ő is, az élet sokféle terhei alatt nem csak ellankad, 
de a világgali folytonos érintkezései közt könnyen 
el is satnyul : kell, hogy időnkint a töredelem, job-
bulás és önszentesülés életforrásához vezettessék. A 
rendes foglalatosságtóli elvonultságban a lelki álla-
pot rendezése, a lefolyt élet-, annak hiányai- s fo-
gyatkozásaira vonatkozó vissza- s áttekintés, egy 
pontosabb és szigorúbb önbírálat időről-időre min-
denkinél , kit munkás hivatásának gondjai napról-
napra igénybe vesznek, szükségessé válik : hogy az 
érzelem-erő fölfrisülve megujuljon. (Ephes. 4 , 23.; 
I. Tim. 4, 14.) A mit egyeseknél létesíthetni, az töb-
beknél egyetemben annál nagyobb benyomással esz-
közölhető. Innen van a közös lelkigyakorlatok szük-
sége. Ezekre nézve azonban kívánatos, hogy az azok-
bani részvevés mindenki szabad akaratjában álljon; 
valamint azok vezetésével olly egyén bizassék meg, 
ki hathatós, mély és kellemes ékesszólási tehetség-
gel fölruházva, egyszersmind mindnyájok osztatlan 
becsülését és bizalmát bírja. Mert csak igy fogják az 
exercitiumok a dermedező lelket áthatni, hivatása 
érzetét benne életre kelteni, s egész lényében az Ur 
szive szerinti pappá átalakitni, ki jövőre minden 
örömét az imádságban lelendi föl; tudván, hogy csak 
az imádság tartja meg bennünk a megszentelés szel-
lemét; csak az önt legszentebb tisztünk iránt kedvet 
keblünkbe: melly nélkül az gépies testté aljasulván, 
ránk súlyos igaként nehezülne: hasonló leendvén a 
szirthez, mellyet mindennap újra kell hengeríte-
nünk ; tudván, hogy csak az ima biztosit minket fá-
radságaink sikeréről : csak az enyhíti s édesíti meg 
az ürömöt, mellyet a tapasztalás keserű pohara 
nyúj t , és csak az vigasztal meg, ha fáradozásunk 
nem*lőn sikerrel koszorúzva. Csakis igy lesz azután 
elérhető, hogy lelkünkben megujulva, ránk nézve 
egyedül tanulságos intést és figyelmeztetést, nem 
pedig önéltünk kárhoztatását foglalandja magában 
mindaz, mit a sz. atyák egy hivatását feledett pap-
ról följegyeztek. Ekképen a földi salakból lehetőleg 
kibontakozva, nem minket itélend el sz. Gergely ama 
szavaival : „Est et aliud, fratres charissimi, quod me 
in vita Pastorum vehementer affligit; curis enim sae-
cularibus intenti tanto insensibiliores intus effici-
mur, quanto ad ea, quae foris sunt, studiosiores 
videmur ; usu quippe curae terrenae a desiderio 
coelesti animus obdurescit, et dum ipso suo usu 
durus efficitur, per actionem saeculi ad ea emol-
liri non valet, quae pertinent ad charitatem Dei." 

(Homil. 17. in Matth.) Sz. Ágoston sem minket 
ért , midőn igy szól : „Non estis pastores, sed 
lupi rapaces, quia omnia quasi, quae facitis, propter 
lucrum facitis." (Serm. 36. ad Fratr.) És másutt : 
„Parum est, quod oves languentes et infirmas, et 
errantes, et perditas non curant; etiam istas fortes, 
et pingues necant, quantum in ipsis est. Illae vivunt 
de misericordia Dei : tarnen quantum ad pastores ma-
los attinet, occidunt. Quomodo, inquis, occidunt? 
male vivendo." (Serm. ad Past. c. 4.) Ugy sz. Bernard 
sem ellenünk intézte ama dorgálást: „Cumprimoshono-
rum gradus meruerint in Ecclesia, meruerint autem vel 
vitae merito, vel pecuniae, seu etiam carnis et san-
guinis praerogativa : quae regnum Dei non posside-
bunt;non ideo corda quiescunt, duplici semper aestu-
antia desiderio, quo utique magis ac magis et dila-
tentur in plura, et ad celsiora sublimentur." (De off. 
Ep. c. 7.) És e szavait: „Clamant nudi, clamant fa-
melici, conqueruntur et dicunt: vita nostra cedit 
vobis in superfluas copias. Nostris necessitatibus 
subtrahitur, quidquid accedit vanitatibus vestris, etc. 
Caeterum stabunt in futuro in magna constantia ad-
versus eos, qui se angustiaverunt : stante quippe pro 
eis pâtre orphanorum et iudice viduarum. Ipsius enim 
turn vox erit : qnamdiu non fecistis uni de his mini-
mis meis, nec mihi fecistis." (ad Henr. Sen. c. 2.) 
Vajha öntudatára hivatkozva, mindezt kiki elutasít-
hassa magától ! 

Ezzel hiedelmünk szerint, a kor igényeihez 
képest egyes fontosabb kérdéseket föltüntetvén, e 
pontra vonatkozó észrevételeinket bezárhatjuk XIV. 
Benedek eme szavaival : „Rem nedűm difficilem, sed 
plane impossibilem adgrederemur, si in animo nobis 
esset, cuncta singillatim exponere, quae in dioece-
sanis synodis constitui possint: innumera quippe 
sunt mala, quae in liane vel illam dioecesim irrepe-
re queunt, quibus opportunis constitutionibus sit oc-
currendum ; cumque non eadem sit omnium locorum 
indoles, non iidem ubique hominum mores, non eae-
dem in omni loco simul inolescant morum corrupte-
lae, nequeunt omnes leges cuicunque loco et tempori 
congruere, sed quod unius dioecesis status hic et 
nunc decernendum svadét, alteri dioecesi, si ibidem 
statueretur, inopportunum, inutile, et quandoque 
etiam noxium accideret" '). J. S.—M 

' j De synodo dioecesana. L. 6. c. 1. 
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Lclkipáutorkodási tárgyalások. 
III. 

E s z t e r g o m , Szent-Andráshó 27. Érdekesnek tart juk 
e lapok utján ő főmagasságának f. hó 10-én kel t , s a zsidó 
bábaasszonyok- és cselédekre vonatkozó rendeletét közzétenni, 
mellyre a legújabban tartot t esztergomi tartományi zsinat szol-
gáltatatott alkalmat. Történt tudnillik, hogy egy munkács-
megyei plébános ur , a fönnevezett zsinat értelmében , melly 
e tárgyra vonatkozólag igy szól : „Moneant quoque Parochi 
mulieres Christianas, ne opera obstetricum hebraearum utan-
t u r " meg nem elégedvén az egyszerű intéssel, a zsidó bába-
asszonyt egészen el akarta tiltani a keresztény asszonyok gyer-
mek-ágyától. A bába fölebbezte ügyét : s a m. közoktatási és 
cultusministeriumtól f. évi sz.-Jakabhó 19-én 1 Ü 8 U 9 / 3 Í 9 5 SZ. a. 
azon leirat érkezett a munkácsi mélt. püspöki hivatalhoz, ,,quod 
quidem supracitatum synodale statutum in suo vigore relinquit, 
quaestionatas nihilominus hebraicas obstetrices, si tamen in 
obversum admonitionis Parochi per mulieres Christianas, 
nefors in defectu christianae obstetricis, pari dexteritate 
pollentis, adhiberentur, in exercitio suae professionis impediri 
non posse edicit; una palam recognoscendo : liberum fore Epi-
scopis circa actus religiosos , penes neonatam prolem praesu-
scipiendos ea ordinäre, quae sanctionibus canonicis consona 
sunt. - ' Ennek következtében ő főmagassága a következőket 
rendeli : a) „Omni meliore modo urgendum habebitis", mond 
papjainak, „ut in casibus, in quibus iudaicae obstetrices per 
mulieres Christianas adhibentur : semper aliqua Christiana 
etiam persona ads i t , in administrando necessitatis baptismo 
r i t e i n s t r u c t » , q u a e talem , si opus esset , administret et una 
curet, ut in casu infelicis puerperii Sacerdos pro ministrandis 
moribundorum sacramentis tempestive advocetur. b) Ob-
stetrix iudaica potest quidem prolem, dum pro baptismo ad 
Ecclesiam depor ta tur , usque ad huius fores comitari, nefas 
tamen ei est ipsam Ecclesiam subingredi, ac ideo: c) Prolem 
patrinis resignare tenebitur, neque se baptisanti Sacerdoti pro 
praestanda subsidiaria opera obt rudet , verum ad hunc scopum 
alia Christiana persona adhibenda, atque ideo obstetrix iudaica 
ab omni in administrationem baptismi influxu arcenda érit." 
Egy úttal emiékezetökbe hozza ő főmagassága papjainak a 
c seh , morva és sileziai kormányokhoz küldött 1818. Sz.-Mi-
hályhó 8., 1825. ugyanazon hó 8 , és végre 1832 böjtmáshó 
16-án kelt azon értelmű kir. udv. rendeleteket is , mellyeknél 
fogva tilalmaztatik a zsidóknak keresztény dajkát és cselédet 
tartaniok. Azért, ugy mond ő főmagassága : „Parocho incum-
bit personam talem a servitio hoc dissvadere, et ubi in cul-
tus divini exercitio quaecunque sive moralia, sive physica im-
pedimenta ponuntur , politicae iurisdictioni pro medela de-
ferre. . . . Sed nec quaestoribus , aut opificibus iudaeis tyro-
nes christianos assumere licitum est." Ez utóbbira vonat-
kozólag épen most olvasom a ,Wiener Z.' f. hó 22-én kelt 
számában, hogy hallomás után ő cs. kir. Apostoli Fölsége meg-
engedni méltóztatott , miszerint azon országokban , mellyek-
ben az izraelitáknak keresztény szolgáló, dajka, mesterlegény 
és inas tartását tiltó törvény még fönáll, e tilalom jövőre ne 

') De communione cum Haereticis et Scliismaticis ac Jutlaeis. 
Titul. IX. 4. 

alkalmaztassák. Az illető országrészekbe a megfelelő utasítások 
a belügyministeríum utján már el is küldettek *). 

IV. 
F e h é r m e g y é b ő l , vaáli alesperesi kerületből, nov. 

18-án. Minél ritkábban olvashatni ,Religio'-nk hasábjain a 
papi-gyülésekről valamit; és minél bizonyosabb, hogy az 
ezekben tárgyaltak köztudomásra hozatala kívánatos : annál 
nagyobb készséggel veszem kezembe tollamat, az idei, máso-
dik félévi koronánkról fölvett jegyzőkönyvnek kivonatos köz-
lésére. a) A ft. G ü r t l e r Mihály ker. esperes ur által meg-
határozott és köröztetett nap , oct. 20-ika együtt talált ben-
nünket a gyúrói plébániaiakban , kiket Krisztusban testvéri 
szeretet lánczai csatolnak egymáshoz. Őszinte köszöntéseink 
után csakhamar megszólaltak a harangok ércznyelvei, s mi, 
összesen 11-en, karingben, stóla- és biretummal példás komoly-
sággal indultunk a szentegyházba ; hol nt. K o l l e r Ferencz 
helybeli plébános ur által tartott fényes sz.-misén, a hivők nagy 
sokaságával, és az egyház szép reményű csemetéivel, az isko-
lai ifjúsággal , imádkozva jelen voltunk, b) Visszavonulásunk 
után a plébániaiakban ft. esperes ur előlimádkozása mellett 
térdre esve kértük az Istent : méltóztassék Szentlelkével köz-
tünk lenni , kik az ő sz. nevében, ennek nagyobb dicsőségére 
gyűltünk egybe, c) Erre az elnöklő ft. esperes ur jeles latin 
beszéddel nyitotta meg a gyűlést-, mellyet itt közzétenni he-
lyén látok, s melly ekkép hangzik : „Honorabilis Districtus ! 
Aprimissuis incunabulis non bábuit Ecclesia sancta De i , nec 
habet quidquam in suis Institutis magis venerandum , quam 
Congregationem suorum pastorum ; cui ipse divinus Sponsus 
pollicitus es t : ,Ubi duo vel très congregati fuerint in nomine 
meo, in medio eorum sum.' Unde etiam factum e s t , ut Eccle-
siae Rectores et Pastores omni aetate , in conciliis tam gene-
ralibus, quam particularibus congregari consveverint. In gene-
ralibus ecquidcm : ut Ecclesiam contra externos defendant 
inimicos, ut puritatem iîdei conservent, quam immutabilem, 
ut ab Apostolis accepimus, persistere oportet, In particulari-
bus vero : ut sub directione primi Pastoris (Episcopi) conser-
vetur unio cordium, Charitas, pietasque ; ut puritas vitae cum 
puritate iidei concordet. Quia tamen huius generis pastorum 
Conventus crebrius . . . . haberi haud possunt : instituto 
certe saluberrimo introducta sunt capitula, sive Congrega-
t iones , quas vocamus districtuales, u t unius eiusdemque 
Districtus Curati et sacri Ministri, medio horum Conventuum 
sacerdotalem inter se unionem conservent, de pastorali of-
ficio, statu ecclesiarum suarum conférant, se se ad confor-
me sacri ministerii, officiique exercitium excitent , abusi-
bus et defectibus, in quantum possunt, mutua collatione 
occurrant et medeantur, vel de his primi ordinis Pastorem in-
forment, et sic quodam modo Synodi dioecesanae vicem sup-
pléant. Hoc certe , et non aliud intendebat pie in Domino de-
natus primus Dioeceseos nostrae Antistes Ignatius N a g y de 
Séllye, dum Congregationes introduceret districtuales ; hoc 
immortalis memoriae Praesul Josephus W u r u m , cui coordi-
nationem totius Dioecesis in acceptis referre debemus: qui ordi-
nem, quo Congregationes tales servandae veniant, ab adventu 
usque discessum Fra t rum e loco Coronae, sapientissime sta-

*) Mult számunkben már közöltük. S z e r k . 
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bilivit; hoc denique, et non aliud intendit Illustriss. ac Reve-
rendiss. Praesul et Antistes noster Emericus F a r k a s , dum 
nos quotannis binis vicibus ad Coronam vocat, et omnia in 
eis, per late patentem Dioecesim, acta solertissime scrutatur 
ac legit. Ecce ergo tam nobile, salufare, Ministris Dei dignis-
simum institutum sunt Conventus nostri ecclesiastici ! Caven-
dum certe, ne commercium hoc scientiae, prudentiae et expe-
rientiae pastoralis, in conventum dissipationis, inutilitatis, 
licentiae et rixarum unquam degeneret. Amaritudo, animosi-
tas non turbent pacem Ministrorum Dei, qui nonnisi ad illam 
maiori cum successu et benedictione populo annunciandam in 
Corona con fe run t . . . " d) Ft. elnök ur forró, s valóban he-
lyes óhajtása levén, hogy a papi gyűlésekről szóló jegyzőköny-
veink hiteles történeti okmányul szolgálandjanak az utókornak 
azokra nézve, mik kerületünkben a tanodát épen ugy, mint az 
egyházat illetőleg megjegyzésre méltók történtek: kapcsolatban, 
egyik gyűléstől a másikig, önmaga sorolja elő az emlékezetes 
dolgokat, mellyek azután a kerületi jegyző ur által fölveendők. 
Örömmel'emeljük ki a legutóbb megérteitekből e következő-
ket : Velenczén többeknek , de különösen a nemes M e s z l é -
n y i családnak áldozatkész nagylelkűségéből, egy uj iskola-
ház épült , és már át is adatott a közhasználatnak. Ver eben 
(Pázmándhoz tartozó fiók - helységben) is tervezve van 
egy u j tanoda épitése, minek mihamarábbi kivitelére nagys. 
V é g h Nep.-János verebi földesuraság több mint 1000 p.frtot 
ajánlott meg nagylelküleg. Kápolnás-Nyéken, Vörösmartynk 
szülőhelyén, az illető kath. családok , hogy gyermekeiket is-
koláztathassák, kénytelenittettek ekkorig mind tanitói lakásul, 
mind iskolai szobául közköltségen egy alkalmas házat bérelni 
ki : találkozott azonban nem rég egy, a nevelés sz. ügyétől mé-
lyen áthatott férfi, tek. B a l a s s a Antal, reform, vallású 
közbirtokos, ki egyik házát ideiglenes használatra a kath. ta-
nítónak és községnek átengedni szíveskedvén, e nemes ember-
baráti ténye által minden jólelkű hálás elismerését magának 
bőven kiérdemelte. Nagymélt. gr. C z i r á k y János, cs. kir. va-
lós. b. titk. tanácsos ur, több egyházak nagykegyü patrónusa, a 
Nadapon nem rég történt tagosztály alkalmával, a kath. egy-
ház , illetőleg plébánia számára 10, az ugyanotti tanitó szá-
mára 5 és hold javabeli szántóföldet sajátjából kihasittatni 
kegyeskedett. Isten tartsa még sokáig a nagy kath. grófi csa-
ládot ! Özvegy nagys. A n d r á s s y n é , szül. V é g h Mária-
Anna, buzgóságból, a vaáli templomnak egy drága ereklyét, 
Urunk keresztfájából egy részecskét, jókora tiszta ezüst ke-
resztbe foglalva, ajándékozott. Ugyan a vaáli templom pénz-
tára jelentékeny összeggel (2000 p.frttal) gyarapodott Isten-
ben boldogult néhai mélt. iirményi Ü r m é n y i Ferencz, mint 
kegyúr végrendeleti hagyományozása által : melly összeg fe-
lének kamatjai az üdvözült lelkeért szolgálandó sz.-misékre, 
másik felének kamatjai pedig a szegény és jómagaviseletü 
vaáli tanonczok közötti kiosztásra fordítandók. A gyúrói temp-
lom tornya a székesfehérvári ft. káptalan kegyúri gondoskodá-
sából u j tetőt nyert. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
O cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi riovemberlió 14-én kelt leg-

felsőbb határozatánál fogva, a károlyfejérvári érseki megyében , Er-
délyben , iskolai főfelügyelőül ottani kanonokot, P a p f a l v y Kon-
stantint méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

O cs. kir. Apostoli Fölsége Schönbrunnban, f. évi nov. 19-én 
kelt legfelsőbb elhatározásánál fogva , a körösi gör.-kath. székes-káp-
talannál őrkanonokká P r e d o v i c s János nagy-pisaniczai plébánost 
és sz.-széki ülnököt méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. (W. Z.) 

Pest , nov. 27-én. Legnagyobb megilletődéssel vettük 
a következő gyászhírt Posonyból, nov. 25-kéről : „Dezseri 
R u d n y á n s z k y család nevében fájdalmas részvéttel jelen-
tetik néhai mélt. főtiszt, dezseri R u d n y á n s z k y J ó z s e f 
volt beszterczei püspök urnák folyó év és hó 24-én esti 7y2 

órakor, élte 73 évében , hosszas folytonos elgyengülés követ-
keztében, a haldoklók szentségeinek buzgó felvétele után , az 
Urban történt elhunyta. A boldogultnak hideg tetemei itt Po-
sonyban f. hó 26-án délutáni 4 órakor beszentelve, f. hó 
27-én délutáni 4 órakor az esztergomi bazilika sírboltjába 
fognak letétetni." A jótékonyságban ki nem fáradt, és keresz-
tényileg nem csupán tűrni, de feledni is tudó szeretet angyala 
áll őrt a dicsőültnek sírjánál, és maradandóbb emléket bizto-
sit az őt siratok szivében, mint minőül a nevét hirdető kő-, 
vagy ércz-szobor szolgálhatna. Az Ur békéje lebegjen porai 
fölött a kegyes elhunytnak ! 

Kiirll i (Komárom megye), nov. 20-án. Jól esik lel-
künknek , a vallásos kegyelet tüneményeiről hirt adhatni : 
hisz illy szellemnyilatkozatok jó gyümölcsöket szoktak érlelni. 
Kürth lakói az idő óraütését megértették, és főpásztoruk fél-
százados ünnepére elvivék fiúi szivök s z e r e n o s e k i v á n a t a i t : g 

Hunnia főpapja kegyesen nézett a föld népére, mivel az őszin-
teség, alázat, és fiúi kegyelet lelkesité; s egy kegyirattal bo-
csátkozott hozzá , hogy az áhitatban megszilárdítsa : sajátke-
züleg illy magyar levelet méltóztatván hozzájok intézni. „Ked-
ves kürthi híveimnek, mint ollyanoknak, kik az engedelmes-
ség és ajtatos élet által magukat megkülönböztetik, szivből 
köszönöm , hogy ötvenes papságom ünnepére jó kiváoataikkal 
meglátogattak. Az egek ura Istene tartsa meg őket szent ke-
gyelmében , és áldásaival gazdagítsa ! En is atyai áldásomat 
adom reájok , s kedveskedem nekik tiz aranymisei koszorúval 
és annyi képpel. Esztergomban, novemberhó 14-én 1859. Já-
nos bibornok-primás m. k." Igy irt az apostolok utódja Ma-
gyarhon egyik legkisebb egyházközségének. Népünk a leg-
forróbb hála érzetével fogadta főpásztorának levelét, s azt 
ereklye gyanánt fogja tiszteletben tartani : s a lelkész, hogy 
a nép szivét, még az utódokét is, a kegyes fópásztornak le-
kösse , e levelet diszszel kinyomatván, annak példányait min-
den családnak átadja. Illy magas igék azon arany magok, mely-
lyekből a vallásos kegyelet áldásos gyümölcsei kelnek : azért 
is szétszórjuk ezeket honunk tág térségein, hogy a tisztelet 
és szeretet áldásai bőven tenyészszenek. — Hogy főpásztorunk 
aranyszavai hatályosabbak legyenek, azok épen a mai napra 
eső arany-menyegzői ünnepélyen hirdettettek ki. Ugyanis ör. 
K a n i c s k a Mihály az ő félszázados párjával , Kanicska An-
nával , az egyház jámbor szokásaként ma áldattak meg a nép 
felmagasztalt érzelgései közt. I t t arany-menyegzőről ki sem 
emlékszik ; s minthogy a félszázados házasok példás emberek, 
közbecsülés tárgyai, méltók voltak az egyház áldására , és jó 
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alkalmat szolgáltattak az öregek iránti tisztelet és engedelmes-
ség szorgalmazására. A lelkipásztor teljesité kötelességét: és a 
nép megértette, fölfogta szivdobbanásait, és vele együtt ör-
vendett az Urban; és áldá Is tenét , bogy a kath. egyház tag-
jává tette, mellyben az apostoli szellem, a keresztény szeretet, 
a becsületes törekvés százszoros áldásokkal jutalmazza. * 

M a r m a r o s , nov. 10-én. Az ó-szövetségi koronás lan-
tos azt hagyta meg számunkra többi között öröklésül, hogy 
,a ki sirva ve t , örömek közt arat' (Zsolt. 125, 25.). E mondat 
igazságának legújabb tanúi az uj-holyatinigörög-kath. hivek: 
kiknek 1851-ik évben méltó okuk volt a siránkozásra, midőn 
nagyszerű fatemplomuk, ide értve a négy harangot is, két 
órai idő lefolyása alatt földig leégett; s kik könyezve látván az 
őseiktől századokon át gyűjtött, és Isten dicsőségére felaján-
lott kincset megsemmisítve. csaknem e szavakra fakadhattak 
Jeremiással: ,Oh ti mindnyájan, a kik átmentek az uton, 
figyeljetek és lássátok, van-e fájdalom, mint a mi fájdalmunk !' 
Alig sirták ki azonban a fájdalom könyeit, azonnal egy szebb 
jövő reményében intézkedések tétettek kőtemplom építésére; 
mellyet magukra hagyatva, s egyedül Isten segedelmében 
bizva, két évi küzdelem után elkészítvén, megfeszített fárado-
zásaik gyümölcsét, a legbensőbb örömet aratták a különben is 
nevezetes napon, november 6-án, midőn e templom fölszen-
telésének ünnepét ülték. E nagyszerű templomi ünnepély kie-
melésére különösen kedvezően alakultak a körülmények. A 
közeli falvakból, sőt a szomszéd Galicziából is a nép közel 
három ezerre menő számmal jelent meg ez ünnepélyen: mely-
lyen képviselve volt az ökörmezei cs. kir. járásbiróság is; szem 
előtt tartván Üdvözítőnk ama szavait: ,Ugy világoskodjék a ti 
világosságtok, hogy mások látván jócselekedeteiteket, dicsőít-
sék az Atyát , a ki mennyekben van'. Kedvezett különösen az 
idő is, melly két hónapi csaknem szakadatlan esőzés után hirte-
len szelídebbre átváltozván , mintegy részt akart venni annyi 
nép vallásos örömében. A fölszentelési szertartásokat kerületi 
esperes nt. M u s z t y a n o v i c s István ur végezte, kilencz 
lelkész környezetében; kik teljes diszü egyházi öltözetben, 
nem csak a Szentség átvitele alkalmával a szent menetben se-
gédkeztek : hanem a sz.-mise eléneklésében is részt vettek. 
Szent beszédet maga az esperes ur tartott ; mellyben szónoki 
lelkesedéssel fejtegette a templom rendeltetését, ennek viszo-
nyát a másikhoz, melly bennünk van , vagyis a Szentlélek élő 
templomához, és mindkettőnek kölcsönös hatályát egymásra: 
végre pedig köszönetet mondott az egyház nevében mind-
azoknak , kik az ujonan fölszentelt templom létrejöttét előse-
giték. Az egyházi működéseknek vége lévén , dél után két 
órakor kezdődött az ebéd, a helybeli lelkész urnái ; melly alatt 
jeles felköszöntések emelkedtek a vendégek örömzajából, vala-
mint az egyházi, ugy világi legfőbb személyek tiszteletére ; 
alkalmi énekléstől kisértetve a keleti egyház szokása szerint. 
Igy telt el Uj-Holyatinban november 6-ik napja; mellyen a 
megélt veszteség és tűrt fáradság könyeiért jutalmul elég gaz-
dag kárpótlást arattunk. Istené legyen a dicsőség, és szent 
Mihály archangyalé a tisztelet, kinek mennyei pártfogásába 
van e templom fölajánlva. R. 

Bécs, nov. 18-án. Abban, hogy a nemzet iróit tiszteli, 
s hálával emlékezik róluk, mivelődésének egyik garantiája rej-
lik. Midőn a német nemzet a legközelebb mult héten ünne-
pélyesen rótta le hálaadóját nagy költője irányában , bebizo-

nyította , hogy azon férfiúnak, ki a világ szine előtt becsüle-
tet szerzett a nemzetnek , irodalmi munkássága egész jelentő-
ségét fölfogta. De e dicséretes hála mellett a Schiller-ünnepé-
lyekben kezdettől végig bizonyos momentum mutatkozott, 
mellyet nem mellőzhetek hallgatással. A nem-hivatalos sajtó 
jelentékeny része, a hálát olly cultussá törekedett emelni, mi-
nő halandót, bárminő képessége, s érdemei mellett sem illet-
h e t : kivetkőztette a költőt emberi jelleméből, és majdnem ca-
nonizálta őt lázas örömében. Mellőzve egyebeket, az ,Ost-
Deutsche-Post' többek közt igy irt : „Bécs soha sem látott 
nagyobbszerü, s örvendetesebb b u c s u j á r d a 1 a t o t," mint 
a fáklyás menet alkalmával. Azután : „és nekem ugy tetszik, a 
bécsi Schiller-ünnepély főjelentősége az, hogy abban először 
nyilatkozott a legtermészetesebb , legszebb, és legörvende-
tesebb cultus , a g e n i u s eu I t u s a." Ezen , a kerekvágá-
son kivül tántorgó lelkesedéstől a ,Presse' nem maradhatott 
hátra ; ő illy módon tömjénez a költő geniusának : „Schiller 
szelleme! Ki nem vette észre ez ünnepnapokon, hogy az feje-
ink fölött susog; hogy a légkör át van tőle hatva; hogy szó-, 
kép- és hangban nyilatkozik ; hogy t ü z e s n y e l v e k a l a k -
j á b a n lebeg fejeink fölött a fáklyás menetnél?" Hasonló 
észimádó Ízetlenségek ellenében, dicséretére válik a magyar 
sajtónak, hogy Kazinczy emlékét sokkal egészségesebb fölfo-
gással ünnepelte meg *). A ,Presse' azután alkalmat vett ma-
gának , párhuzamot vonni Schiller és a pártatlan kritika által 
elismert fényes tehetségű kath. költő , R e d w i t z Oszkár 
közt. Szegény R e d w i t z költészete, a ,Presse' fölfogása 
szerint „mocsárból kiemelkedő nád" ; Amaranth-ja, mellyet 
egy protestáns kritikus „e kor egyik legdicsőbb költészeti el-
meszüleményének" mond: „ultramontan divatezikk." De nekem 
ugy látszik, hogy a ,Presse' tudós írója jár a mocsárban, és 
ott kapott lázas főfájást. — A franczia püspökök erélyes föl-
szólalásai pápa ő szentségének fejedelmi joga érdekében itt 
is , mint az egész kath. Németországban , viszhangra találtak. 
A ,Sz.-Severin-egylet' e havi gyűlésében Dr. Hasel ur a pápa 
világi hatalmáról értekezett. Azután az elnök gróf O ' D o n -
n e l ur jelentette, hogy az egylet tagjai által aláirt hódolati 
föliratot már benyújtotta a pápai nuncius ő excellentiájának. 

*) Kivéve a kiveendőket ; miket azonban mi nem is tekintünk 
akkép, mint a nemzeti érzelem és gondolkodás hü kinyomatát ; hanem 
csak mint némelly élelmes és apró emberek szokásos törekedését : min-
den nagyobbszerü tényt és nyilatkozatot saját kitüntetésökre fölhasz-
nálni , s túlzásig vitt részvétnyilvánitásaik, föltétlen dicséreteik és 
ellenmondást, vagy eltérő véleményt nem tűrő, s ennél fogva hőseiknek 
asz.-irásét is fölülmúló (mert hiszen tudjuk, milly engedékenyek ők e 
részben !) csalhatlanságot követelő tömjénezéseik által szerezni meg sa-
ját dolgozataiknak a kelendőséget ; épen ugy , mint sok nagy férfiak, 
művészek és divatos nevezetességek, kénytelenek neveiket az eszélyes 
szabók-, keztyüsök-, kalaposoknak stb. használatul átengedni. Nekik 
egy il ly név annál többet jövedelmez , minél nagyobb zajt üthetnek 
vele a világban. Igy támadnak az uj ,szent'-ek még olly vallásfeleke-
zetüeknél is , kik valakit ollyanul elismerni hit-elleni vétségnek tartot-
tak : mig mások, a ,Napkelet' szerkesztőjével, egyébben mit sem adva 
a kath. meggyőződésekre , mint mellyekben nem osztoznak, csupán 
olly szentélyek és oltárok előtt omolnak porba, mellyek az emberi 
szépség , értelem, és töredékeny becsületesség tiszteletére , sokszor al-
jas hizelgők, vagy az érzékiség cultusát egyedüli vallásnak néző emberek 
által emeltettek. „Ez aztán," irják ők, „az igazi müveit és jó szellemű 
magyar ház , hol a nemzeti irodalmat, művészetet, O l t á r i s z e n t -
s é g , vagy h á z i i s t e n s é g gyanánt tisztelik és ápolják." (,Nap-
kelet.' 1859. 43. sz. 685. 1.) S z e r k . 
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Hasonlót tőn a linzi katholikusok egylete. Sőt több is törté-
nik : névszerint a Sz.-Severin-egylet és a ,Volksfreund' irodá-
jába kegyes adományok érkeznek naponkint ő szentsége szá-
mára. Nagy mértékben vigasztalja ő szentségét annak tudata, 
hogy a forradalmi ármányok ellenében milliók szava nyilat-
kozik mellette ; s az egyház ellenségei ez alkalommal ad no-
tarn vehetik , hogy az egyház mennyire egy test, és é 1 ő test, 
mellynek minden tagja védelemre készül, ha a főt veszély 
fenyegeti. A magyar katholikusok szinte nem fognak késni e 
vigaszszal, hanem az Esztergomban összegyülekezett főpapok 
szép példáját követve, testületenkint fogják bizonyitani, hogy 
mint az egyház szükséges függetlenségére nézve veszélyes 
dolgot, kárhoztatnak minden törekvést, melly ő szentségének 
fejedelmi jogait csorbitani akarja. E loyalis érzemény áldoza-
toktól sem riad vissza ; mint azt a ,Volksfreund' irodájába ha-
zánkból érkezett adományok bizonyitják : és nincs kétség ab-
ban , hogy e lapok t. szerkesztője szívesen fogad el e rendű 
adományokat, s hogy ezeket a magyar katholikusok, valamint a 
példa, ugy ő szentsége előtti reputatiónk érdekében hozzá 
intézendik. 

A d u b l i n i , F r e e m a n ' lap az ottani ,kath. ifjak'gyűlése 
felől irván, ujabb bizonyítványt szolgáltat ama lelkesedésről, 
mellyel Irlandban a catholicismus ügye, s ezzel azonos romai 
kérdésnek az egyház érdekébeni megfejtése, tárgyaltatik. E 
mozgalom a tél folytán, véli a nevezett lap, még szélesebb ki-
terjedést nyerend, ha a dolgok óhajtott fordulata által, a 
kath. hivek aggodalmai nem fognak szétoszlatni. A dublini 
,kath. egylet' ugyanis csak egyik ágát képezi ama nagy, és 
országszerte elágazó organismusnak , melly Irlandban a végre 
létesíttetett, hogy a kath. egyház- és népnek, az angol kor-
mány által nem csak elhanyagolt, de rendszeresen elnyomott 
vallás-erkölcsi s nevelési érdekeit védje, és javitásokat eszkö-
zöljön. ,,Ö kizárólag e tárgyakra szorítkozik, mellyek minden 
politikától idegenek, és csak dicséretre méltók : azonban jö-
hetnek alkalmak, mellyekben minden katholikus félretenné 
neutralitását, és tevékeny részt venne ama nagy munkában, 
melly jelenleg az egész kath. Europa figyelmét magára vonja. 
A pápa állása minden katholikusok feszült gondoskodását 
hivja föl : s valljon hol lehetne e tekintetben mélyebb rokon-
szenvet és valódibb támaszt keresni, mint ezen országban, 
melly iránta olly benső szeretettel viseltetik?"' Azért fölhívja 
a kormányt, e nyilatkozatok érdemlett figyelemmeli kisérésére, 
miután azok az egész ország kath. lakosságának érzelmeit 
tükrözik vissza. — A gyűlés nov. 15-én tartatott meg, O'Do-
noghue, Pope Hennesey, Maguire, O'Brien P. parlamenti kö-
vetek , és nagy számú egyházi- s világiak jelenlétében. Az 
elnöki széket O'Donoghue ur foglalta el, s azon meggyőződését 
fejezé ki, miszerint: ,.Jelen viszonyaink közt egyetlen hü 
katholikus sem vonhatja ki magát ama kötelesség alól, hogy 
a mostani crisisben érzelmeit nyilvánítsa. Ok valamennyien 
tudják, hogy a pápa világi állásának biztosítása a kath. religio 
átalános érdekében van. Az ő, mint törvényes és független 
uralkodó dethronizálására czélozó törekvések, nem egyebek 
fosztogatási merényletnél, s az ennek igazolására felhozott 
okok merő becstelen rágalmak. A forradalmárok a prot. An-
gliával fognak kezet, melly nem szűnik az irlandi nemzetiség 

kiirtását akarni Mit tegyünk mi ? Ha hallgatunk, azzal 
vádoltathatnánk , miszerint a ministerium politikáját helyesel-
jük. Minekünk ezt nem szabad tennünk. Mi nem működhe-
tünk olly erélyesen és gyorsasággal, mellyet sokalni lehetne ; 
mivel az angol kormány politikája iránt nem lehetünk kétség-
ben. Én figyelemmel hallgattam Russel lordnak az alsó-ház-
ban mondott szavait : és megértettem, miszerint az ő meggyő-
ződése szerint mi sem fog Olaszországban történni, mi őt kie-
légítené , addig, valamig csak a pápai uralkodás sértetlenül 
fönáll *). Mi sem hasonlitható az angol cabinet képmutatásá-
hoz." Ezen, a gyülekezet által kitűnő helyesléssel fogadott 
beszéd után (mellynek az angol kormányt fölemlítő szavai, 
szokásos hangokra adának alkalmat; s mellynek különösen 
azon része fogadtatott tetszéssel, mellyben emlittetett, hogy a 
pápai állam minden jövedelmét a szegények, betegek, ügyefo-
gyottak gyámolitására fordítja: ugy hogy ott nincs a szegény-
törvényre, mint Angliában, szükség; hogy „soha sem hallotta 
szónok, miszerint az egyházi állam népe milliónkint vándo-
rolna ki szülőföldjéről" : holott Irland kath. lakosai nem halad-
ják számra a pápa alattvalóit; „sem, hogy ez országot, romlására 
egy idegen, és a nép kívánságával ellenkező államegyház nyo-
moritná"), Pope Hennesey kért szót ; ki, mint mondá, 300 an-
gol mérföldnyi utat tőn, csak azért, hogy e meetingen jelen le-
hessen. „A tettek ideje, mond, elérkezett. Lássuk, kik a mi el-
leneink. Ezek : lord Palmerston, egy kiszáradt politikai kútfő, 
lord Russell, és Gladstone, az ékesenszóló sophista ; hogy az 
előbbi cabinet tagjairól hallgassak, kik közül lord Ellenborough 
imént kéri, hogy Garibaldinak fegyver küldessék. Volt alkal-
mam lord Broughamnak irni, még pedig olly módon érintve lord 
Ellenborough levelét, melly, reménylem, meg fogja szüntetni a 
lordok házában indíttatni akart keresztes-háborút a pápaság 
ellen. Megírtam Brougham lordnak, hogy Garibaldi egy olly 
titkos társulat tagja , melly harmadik szabályul ezt állitá föl : 
„Hrt a titkos birák által elitélt áldozat megszökik, azt nyomban 
üldözni, s megölni kell, habár anyjának karjai, vagy Krisz-
tus tabernaculuma előtt kellene is őt keresztülszúrni." E köz 
borzadály jeleivel hallott szavak után mondá : „Illyenek ama 
politikai egyének érzelmei , kik a mi államférfiaink sympathiá-
jával dicsekesznek !" A gyűlés olly határozatokat hozott, mely-
lyekben a sz. szék iránti rendületlen hűség és ragaszkodás van 
kifejezve; s ő szentségéhez, az egész hallgatóság örömzajával 
helyeselt fölirat lőn intézve. 

*) Ezt lord Palmerston lapja, a ,Morning-Post,' nov. 11-diki 
számában világosan kimondja: „Az egyetlen remény t a pápaság vissza-
éléseinek (?) orvosolhatásálioz," ugy mond, „az nyújtja, lia egész Euro-
pa tiltakozik, haugyan ki lehet ezt vinni, a pápa világi hatalma ellen." 
Sőt még azt is hozzáteszi : „S mindaddig, valamig austriai birodalom 
létez" (vagyis valamig lesz a világon egy tisztán kath. hatalom), 
„mindaddig nem fog a Vatican követeléseiben változás történni." E 
szavakban a titkos társulatok által gyámolított angol kormány vilá-
gosan kifejezte szándékát : nem csupán a pápai uralkodást, hanem 
minden olly hatalmasságot megsemmisíteni , melly a kath. egyháznak 
gyámolul szolgálhat. 8 z e r k. 
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Mozgalom a bölcsészet terén. 
x. 

Az egyház több szent a tyja , igy ir Gratry, a 
görög bölcsészetet az ó-szövetséghez hasonlítja: igy 
alexandriai sz. Kelemen, sz. Justin és mások; ők azt 
mint bizonyos nemét az evangeliumi előkészületnek 
tekintik, s az igaz bölcsészekben mintegy látnokait 
az észnek látják. S ekkép, miként azt az evangelium 
mondja, midőn a kereszténység megjelent, nem jött 
megszüntetni a törvényt, hanem azt teljesíteni : 
szintúgy nem jött megszüntetni a bölcsészeti gondo-
lat emberi gyümölcsét, hanem azt megérleltetni. Ő 
az emberi szellemben és ennek elveszthetlen bölcse-
letében ugyanazon forradalmat eszközli, mellyet esz-
közöl az emberi-nem örök és egyetemes vallásában. 

Mint láttuk: Plato kivánta, várta s belátta ez 
isteni forradalmat; sz. Ágoston azt történtnek ki-
nyilatkoztatja ; s a szem, melly Ítélni tud, valóban 
látja is azt, kivánva Plato által, teljesedve sz. Ágos-
tonban. Azért az emberi szellem történetének alapfé-
nye beteljesedett; s igy a tulajdonképen vett böl-
csészet gyermekkorból férfikorba lépett. Akkor az 
értelmi világ ama két regiójának, mellyet mindazok, 
kik a világosságot belátták , megkülönböztettek, 
egyike, az emberi szellem foglalkozásának, a mási-
ka , sajnálatának volt tárgya; ma ez mindkettővel, 
mind felsőbb-, mind alsóval, foglalkozik. Az Isten-
ismeret e kettős fokozatát, mellyek egyike magát 
az Istent, másika csak árnyékát annak, a mi van, 
az örök, szükséges, föltétlen igazságokat, de a 
mellyek még nem Isten maga, láttatja, az ó-világ 
minden emberei közt Plato volt első, ki legjobban 
ismerte. Plato olly messze haladt, a mennyire csak 
előhaladhat az emberi ész az ő első állapotában. Ő 

mindent látott, a mi az emberben van ; ő a lélek te-
tőpontjáig ért : ő tanitja, miként sz. Ágoston észre-
veszi, hogy Isten lényegének látása egy, az ember-
től föltétlenül különböző, föltétlenül isteni világos-
ság által adatik meg; ő tudja, hogy e világosság az 
Isten, hogy az ő kútforrása a legfőbb Jó; ő állítja, 
hogy lelkünk képes eljutni közvetlen és egyenes lá-
tására a világosság e kutíorrásának. És mégis ime, 
mit mond sz. Ágoston Platóról : ő csak Isten képét 
látta ; ő nem találta meg az igaz útját a legfőbb Jó-
hoz juthatásnak; ő az igaznak örökkévaló idomait 
látta, de nem magát az igazat ; ő birta az igazságot, 
melly azonban nem maga az Isten, de csak képe 
ennek; vagyis hogy nem látta a kettős régiót, melly-
nek különbségét tudta ; látta az alsóbbat, és gyanitá 
a másikat. „Et aliud est, ugy mond a szent, de syl-
vestri cacumine videre pátriám pacis, et iter ad earn 
non invenire, et frustra conari per invia, circum ob-
sidentibus et insidiantibus— et aliud tenere viam 
illuc ducentem." (Confess. I.) A platonicusok tehát 
ismerék bizonyos értelemben a láthatlan, változhat-
lan és testetlen természetet ; de az ut , melly e leg-
főbb boldogságra, tudnillik Jézus Krisztushoz vezet, 
ez ut megvetendőnek látszik nekik; ők átalják azt 
követni, s ekkép nem juthatnak el a szentélyig, hol 
határ és nyugalom van : jóllehet mégis az onnan 
jövő világosság meghatja értelmöket messze terjedő 
elsugárzatával. 

Sokba kerülne itt megmagyarázni, milly hasz-
nálata van a bölcsészetben Krisztus keresztjének. Eb-
ben a philosophiai igazságok legmélyebbike rejlik, 
melly nem ismertetett eléggé. Mint mondják, a tör-
ténetben két tengely van: egyik a kereszten onnan, 
másik a kereszten innen; mondhatni, hogy az em-
beri szellemben is két tengely körül forog minden, 
a mint tudnillik az innen , vagy tul a kereszten van. 
E két tengely azon kettős fokozata az ismeretnek, 
azon két regiója az értelmi világnak, mellyről Plato, 
s utána minden bölcsészek szólnak. 

Most, a történet e pillanatában, mellyben eze-
ket ir juk, a XIX. század közepén, az emberi szellem 
nyilván tele van zsibongás-, zavar- és ellenmondá-
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sokkal. Az emberek gondolkodnak, lelkesednek,meg-
állapodnak , egymást visszatorolják, kizárják, kár-
hoztatják és megtámadják egy pont körül, melly a 
kereszténység. A kereszt körül veszekednek. Az 
egyik rész azt lerombolni akarja, s visszatérni az ó-
világba, melly a kereszten tul van; a másik pedig 
azt megtartani óhajtja, s haladni az uj-világban, a 
kereszten innen. Az alatt, mig ezek igy viszálkod-
nak, a tömeg a puszták terméketlen fókljén marad, 
az igért föld és Egyptom közt: Egyptom, hova nem 
tér vissza, s az igért föld közt, hova bizonyosan 
nem jutand be. De azok, kik nem akarnak ide be-
menni, a pusztában halnak meg; és azt eszközlen-
dik, hogy mi is ott halunk meg velők, mindaddig, 
valamig egy uj nemzedék támad, mellyet Isten el-
szántnak találand arra, hogy őt kövesse. 

Az emberi szellem terméketlenitői, halálos el-
lenségei a bölcsészetben azok , kiket mai nap ratio-
nalistáknak nevezünk. A mi értelmünkben azok ne-
veztetnek igy, kik a tiszta észre támaszkodnak, ugy, 
hogy a hitet, és minden természetfölötti segélyt ki-
zárnak. Mi az emberi ész jogait védjük, mondják ők. 
Mi erre feleljük : Védvén ugy , a mint ti teszitek,az 
emberi ész jogait, tudjátok-e, hova engedtétek jutni 
a bölcsészetet? Nem mondjuk, a XVII-,vagy aXIII-
dik század-, a szent atyák századánál hátrább ; ha-
nem azt mondjuk, Aristoteles és Plato koránál is hát-
rább; jóval hátrább e szép görög bölcseletnél, mely-
lyet mi föntartunk, és mellyet ti nem birtok föntar-
tani ; ti visszavezettétek azt, és átengedtétek Socra-
tes álbölcsészeinek ! Crorgias, Protagoras visszajöt-
tek : ők élnek, tanitnak, beszélnek és irnak. A világ 
csak rájok hallgat : mert rátok, rátok nem hallgat 
többé senki. Ti, kik azt akarjátok mutogatni, hogy 
Aristotelest, Platót, Descartest föntartjátok, és kik 
Krisztus keresztjét, mint egy uj haladás kalauzát az 
értelem világában, visszautasítjátok, mit cselekesz-
tek ? Megtagadjátok Plato végső, legfensőbb gondo-
latát. Ő a nap felé, mellyet a világ még várt, kívánt 
fordulni: ti azt kívánjátok, hogy az emberek elfor-
duljanak tőle. Mi ezt a bölcsészet judaismusának ne-
vezzük; és e judaismusra mondjuk sz. Pállal: „He-
braei sunt, plus ego!" Ti Aristoteles és Plato részén 
vagytok, mi jobban vagyunk részükön nálatoknál; 
ti részökön vag}'tok, mint a zsidók a Mózsesén ; ti 
visszautasítjátok, a kit ezek vártak. Valljon ez any-
nyit tesz-e, mint Platót föntartani? Ez annyit je-
lent, mint őt teljesen megsemmisitni. Ez annyit tesz, 
mint megtagadni azt, mit Plato á haladás határának, 
az észjárás czéljának nevezett. Ez annyit tesz, mint 

végvalóságokul venni ezen, kétségkívül föltétlen, de 
üres igazságokat, mellyeket az értelmi világ árnyé-
kainak, isteni phantasmáknak nevezett. Ez annyit 
tesz, mint e részben ferdén alkalmazni Plato dialecti-
káját ; és én megmutatom, hogy a mai rationalisti-
cus bölcsészet semmi egyéb, mint a platói bölcselke-
désnek per absurdum való elferdítése. 

Mit tegyünk tehát? mondandják. Haladni s nö-
vekedni, mint Plato sz. Ágostonban. Fön kell tartani 
az értelmi világ kettős osztályának megkülönbözte-
tését. Tudni kell, hogy az első csak árnyék és alak-
zat (figures), és csak. mint példaképe s prophetiája 
a másodiknak , hasznos. A másodikba kell tehát be-
menni, egész lélekkel, mint magát Plato kifejezi, az-
az: szívvel, élet- és szellemmel egyetemben. A lélek 
e teljes conversiója szükséges, melly által az árnyé-
koktól a világosság, és az árnyékokat képező tárgyak 
felé fordittatunk. At kell menni az ész szükséges 
igazságaiban közvetve s indirecte észrevett Istennek 
természeti látásából, annak másik, egyenes és köz-
vetlen látására, mellyet a k e r e s z t é n y s é g természet-
fölöttinek nevezett el; át kell menni végre Istennek 
mi bennünk látott világosságából, az ő benne látott 
világosságára: át kell menni az észből a hitre, a má-
sik világosság e homályos és tökéletlen kezdetére. 
Következik-e azonban innen, hogy az ész e miatt el-
hanyagoltassék? Nem, mond sz. Ágoston; az ész ez 
által czélja felé indíttatik, belőle erény képeztetik; 
meggyökereztetvén a hitben , mellyet megelőzött és 
keresett: olly értelemben, hogy ez ész, a mint az 
nekünk adva van, s a mint az minket megvilágosít, 
midőn e világra jövünk, megtanít bennünket, a má-
sik világosság létére tenni következtetést, azon vi-
lágosság létére, mell}'- Istennek önmagábani egye-
nes látása, azon egyenes látás, mellyet Istennek mi 
bennünk való indirect látása gyanittat. S ez egyenes 
látás első kísérlete a hit; a hit , e kísérlete a látás-
nak: mond Bossuet; a hit, e szeme a hitnek: mond 
sz. Ágoston ; a hit, e kezdett látás: mond sz. Tamás. 
Valljon ez uj látás megsemmisíti-e a másikat? Vall-
jon ez isteni tudomány elfojtandja-e az én emberi tu-
dományomat? Valljon az én Istenismeretem meg-
foszt-e engem enmagam-, és Isten ismeretétől, melly 
fölteszi amazt? Sz. Ágoston állítja, hogy, magában 
a jövendő világban is, a lélek látandja Istent, mind 
Istenben, mind önmagában ; a mi mutatja, hogy 
a mi tudományunk örökké isteni és emberi leend 
egyaránt ; és hogy e bölcseség, mellynek a phi-
losophia a kezdeménye, meg fog állni. Mert ha 
a bölcsészet nem egyéb, minmagunkban látott Is-
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tennél, az örök látás nem egyéb mint Isten, önma-
gában látva. 

És midőn sz. Ágoston mondja: „Van az én ben-
sőmben valami mélység, mellyet nem ismerek, és 
mellyet te ismersz, Uram! mélység, melly nem 
egyéb sötétségnél mindaddig, valamíg világos-
sággá lesz a te képed fénye alatt" : sz. Ágoston, 
ekkép szólván, megfoghatóvá teszi, hogy a lélek-
nek két regiója van, megfelelő az értelmi világ ket-
tejének. 

Minden bölcsész szólt a lélek e szentélyéről, hol 
í-ten van, és hol ő szükségkép van, mint oka lé-
nyemnek és életemnek; e pontról, mellynél Isten 
megérinti lelkemet, hogy azt magához függeszsze ; 
a mi által azt élteti, midőn tartja őt. Ki nem tudja, 
hogy ez minden bölcsészeten tul van. A világ az ő 
fölepe által, Isten a középpont által érint bennünket; 
mi a kettő közt állunk, és három világ él mibennünk: 
Isten, a természet, és mi. A mi lelkünk a templom, 
helye a szemlélésnek. A középpont, hol Isten él mi-
bennünk, a szentély: a kürület, hol a világ él mi-
bennünk, az előcsarnok ; a közbeneső helyiség a mi 
saját lakásunk: ez kettős, s értelem-és akaratnak 
neveztetik : az akarat inkább középponti, az értelem 
inkább külső. 

Plato egy pinczét irt le, hogy megfoghatóvá 
tegye a bölcsészet eljárását, és az ismeret kettős fo-
kozatát. Nekünk legyen szabad leirnunk egy temp-
lomot. Gyermekkorunkban az előcsarnokban játsza-
dozunk ; ha a szellem férfikorába jutunk, a hajóba 
térünk be. Az előcsarnok csak a testek napvilága ál-
tal , a hajó csak a középpontban fénylő szent láng-
tól világittatik. A hajó nagyszerű alakzatai, az azt 
boritó képletek, azon isteni phantasmák, mellyekről 
Plato szól. Mi megtekintjük azokat; a keresztény, 
bemenve a templomba, maga is megnézi ott az ékit-
vényeket: látta, mennyire felel meg a szent lak az 
isteni példányképnek. 

De a lélek temploma, s az emberek kezei által 
készített templomok közt van egy különbség: ez 
utóbbiakban, a mécs, melly a szentélyben világit, 
csak halvány képe a napnak; ellenben, a lélek temp-
lomára nézve a nap csak halvány képe a mécsnek, 
íme vannak, az értelmi élet alsóbb fokára eljutott 
lelkek, kik a templom bensejében körüljárnak, a 
nélkül, hogy az oltárhoz közelednének: hogy az ol-
tárhoz közeledhessenek, akarat által kell ezt végre-
hajtaniok; kell, hogy az ész erénynyé legyen. E 
szellemek csak e képeket, mellyeket ők Istennek ne-
veznek, s mellyek ezt képviselik csak, akarják néz-

ni, s imádóivá lesznek e szent alakoknak, mellyek 
mibennünk vannak, és mellyek minmagunk va-
gyunk; valamint azok, kik az előcsarnokban ma-
radnak, imádóivá lesznek a látható természetnek, 
melly kevesebb nálunknál. Ezek azon két bölcsészeti 
felekezet, mellyek a természetben, vagy az ember-
ben helyezik „a legfőbb jót , a világ okát, s az ész 
támpontját." 

Hol kezdődik az igazi s tökéletes bölcsészet? A 
lélekben, melly, minekutána ez isteni képleteket, 
mellyeket a középpontból jövő szent fény megvilá-
gít , megtekintette, észreveszi, hogy csak fölepét lát-
ta, s nem mélységét a tárgyaknak; hogy a hajó min-
den fénye a középpontból jön, s hogy a szent képek 
nézése végett nem szűnt meg hátat fordítani a vilá-
gosság forrásának, a benső szentélynek, a közép-
ponti helynek, Isten lakásának mibennünk. Ez az 
első lépése az igaz bölcsészeinek. Második lépése, kö-
vetkeztetést vonni, hogy , ha a képek olly szépek, a 
példánykép még szebb, s hogy a templom szemlélé-
sének és rendeltetésének véghatára, a szentek Szent-
jének szemlélése; hogy e szentek Szentje mibennünk 
van, de mi nem az vagyunk; hogy láttuk csillogni 
viszsugárzásait a lélek hajójában, benső fólepén, és 
hogy látni fogjuk a kutforrást a mi középpontunk-
ban. Mi értjük azt, hogy van mibennünk egy egész 
középponti helyiség (hajó), hova még nem hatol-
tunk, mellőzvén az akaratot. Plato idáig megy; sz. 
Ágoston tovább megy : ő végrehajtja, mit Plato kö-
vetkeztet; ő elvonja tekintetét e boltozatoktól és 
minden fényöktől; megszűnik körüljárni kíván-
csian a templomban ; a szentély felé fordul, lépé-
seit az oltárhoz irányozza, fölmegy: áldozárrá lesz; 
fölnyitja a tabernaculumot, hogy megérintse, lássa, 
hallja az Istent, őt megízlelje s benne éljen. Vissza, 
tér: a templom nem üres többé; egész egy nép-
től hemzseg az; senki sem veszi többé észre a 
képeket, sem az állványokat; most Isten képei — 
az emberek. 

Történt, hogy e lélek, melly izlelé az Istent, 
az ő középpontjában jelenlevő Istent, e lélek ezer 
mást zár magába, kik Istennel levén, vele vannak. 
Magános és elvont elmélkedéséből az Isten keresé-
sére indulva, megtalálta őt ; és megtalálván Istent, 
föllelte az emberi-nemet, életét, közérzetét, egyete-
mes közösségét. 

Midőn a papi lélek az oltár felé fordul az Isten-
hez, az ő isteni tudományát látja. Midőn a tágas ha-
jó , melly őmaga, és más lelkek felé, kik vele Isten-
ben áldoznak, fordul, az ő emberi tudományát látja. 



Egyik is, másik is az örökkévaló ünnepély szent ál-
dozatában megáll 1). 

Vannak azonban mégis szükséges kezdemények 
a középponti bensőbe juthatásra nézve ; hogy valaki 
áldozárrá legyen, föltételekre van szükség , s van 
egy, melly mindnyáját magában foglalja. 

Ez egyetlen föltétel, Jézus Krisztus keresztjé-
nek magára vételében áll. Krisztus keresztjét magára 
venni annyit tesz, mint gyakorolni a keresztény ál-
dozatot: annyit, mint meghalni önmagára nézve, 
hogy uj életre ébredjen ; mint nem csak elhagyni a 
természet küléletét, mellyet az előcsarnokban éltünk, 
de még a magános elmélkedés beléletét is, melly 
a lélek hajójának alakjait szemléli. Miután valaki a 
világ életét odahagyta, még saját életünket is oda-
hagyni, hogy magának az Istennek életébe átmen-
jen , ez az, rnitj a kereszténység : „keresztjét venni 
magára és meghalni" nevez, és ez azon halál, melly-
ről irva van: „Nisi granumfrumenti mortuum fuerit, 
ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, múl-
túm fructumaffért." (Ján. 12, 24. 25.) A hatalmas, a 
középpontból, hol azt Isten adja, eredt élet, kifejti 
minden gazdagságát a csirának, melly Istenben 
akart meghalni, s ez élet minden ágának vagy min-
den szálának végén, a mag, melly meg volt halva s 
újjászületik, önmagához hasonló gyümölcsöt hoz; 
képe az Isten felé fordult, kifejlett és papivá lett 
léleknek, melly, minthogy Istenben él, egy egész 
tömegét a lelkeknek élteti magában. 

E leírásunkban, mi a templomot illeti, épen 
nincs túlzás. Keressetek jól, és mindent megtaláltok 
az összes és beteljesedett bölcsészet történetében. 

* 
* * 

Ezzel fejezi be a jeles franczia bölcs arany ta-
nulmányait sz. Ágoston theodiceájáról. Ne keressük 
szép képeiben a hasonlati praecisiót, de a dolog gya-
korlati oldaláról elmélkedjünk inkább, mi a specu-
latio ingoványába elmerült sok szép szellemben, 
melly még philosophiailag gondolkodni kiván, üdvös 
ébredést eszközölhet. 

Ugyan mit is, milly csudákat nem mivelhetett 

„Mi által", észreveszi jegyzet alatt Gratry, „nem azt 
akarjuk mondani, hogy a léleknek Istenről csak természetfö-
lötti , s a teremtmények- és önmagáról csak természeti tudo-
mánya lesz. Lesz természeti tudománya Istenről és a teremt-
ményről, midőn a teremtményt tekintendi, s látandja Istent 
a teremtményekben ; lesz természetfölötti tudománya Istenről 
és a teremtményről, midőn Istent tekintendi, s benne látandja 
a teremtményeket." 

volna a bölcsészet sz. Ágoston óta, ha a szentnek 
nyomdokain haladva, a kereszténység által elfog-
lalt gyakorlati térről, a tett mezejéről haszontalan 
észcsavarás szédelgései által magát lélek- és testlan-
kasztó, ölő ürességekbe lesodortatni nem engedi? A 
XVII. század dicsősége már sz. Anselm korában föl-
ragyoghatott volna, ha az észtörvény szabályaival, 
Plato s Aristoteles ellenére, többek részéről sokvisz-
szaélés nem kisértetik meg! 

De hagyjuk ezt. G-ratry jelen fejezete nekünk 
alkalmas átmeneti hidul szolgálhatna korunk ama 
másik bölcseleti szükségére, mellyet eddig a philo-
sophia ignorált és távolról sem vett tekintetbe, 
s ez a természetfölötti rend megállapítása a böl-
csészet körében; melly hogy az Isten ismeret után 
legjobban érdekli az emberiséget, a tudományt, 
társadalmat, és boldogságunkat, nincs ki józanul 
tagadja; miért is azt czikksorozatunk előkérdéseiben 
megfejteni alkalmunk vala. De részint a tárgy érde-
kes voltánál fogva, mint ez uj alakban kevés sorral 
visszaadni nem lehet, részint az idő s hely szűke 
miatt, de leginkább, hogy az Isten ismeret, melly 
eddig vizsgálódásunk tárgyát képezé, még sok mon-
dani valót igényel: mig ennek fejtegetését legalább 
röviden bevégezni kötelesség int, amannak vizsgá-
lását, ha az ur Isten erőt és életet ád, máskorra 
halasztani kénytelenittetünk. 

A XVII. század érdemei a bölcsészet körében, a 
dialectikai észjárás tudományos értéke, ujabb idők-
ben megkísértett ellenzése, a sophistikai bölcselke-
dés alapjának ez általi megrendittetése — mind olly 
dolgok, mellyek legalább annyi megismertetést meg-
kívánnak még, hogy az olvasót a már eddig is érin-
tett és feltüntetett tárgyakban a bölcs oratorianus 
rendszere iránt tisztában tartsák. KI ez só József. 

,Paroclius proprius/ 
A tridenti zsinat tekintetbe véve azon gyászos 

következéseket, mellyek a házasságok alattomos 
megkötéséből származhatnak, az előbbi tekintélyes 
zsinatok határozatainak folytán (Sess. 24. Cap. 1. de 
Ref. matr.) elrendelte : „Qui aliter, quam praesente 
parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu or-
dinarii licentia et duobus, vel tribus testibus matri-
monium contrahere attentabunt, eos Sancta Syno-
dus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit." 
E zsinati határozat ugyan a ,proprius! melléknevet 
nem használja: de ugyanazon fejezetben említtet-
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vén, „statuitque benedictionem a p r o p r i o parocho 
fieri, neque a quoquam, nisi ab ipso parocho, vel ab 
ordinario licentiam ad praedictam benedictionem fa-
ciendam alii sacerdoti concedi posse", a jegyesek 
ünnepélyes megáldását nyilván a .proprius parochus' 
által kiosztatni rendeli ; miután a jegyesek ünnepé-
lyes megáldása az összekeléskor szokott történni, 
joggal azt kell következtetni, hogy a ,proprius pa-
rochus' jelenléte a jegyeseknek összekelésekor, el-
kerülhetlenül szükséges, habár az ünnepélyes áldást 
tőlök, fenforgó okok miatt, meg kellene is tagadni. 

Miután a házasság érvényességéhez a p r o -
p r i u s p a r o c h u s ' jelenléte, mint mellőzhetetlen 
föltétel kívántatik, az egyházi jogtudósok sokat fá-
radoztak , hogy azon kérdésre : ,Ki legyen a háza-
sulandók saját plébánosa'? (proprius parochus), kel-
lőleg megfeleljenek. A eystatti püspök pásztori ok-
tatásában (Rajmundi Antonii Episcopi Instructio pa-
storalis ad Clerum Dioecesanum, Eystadii, 1854.), 
a saját plébános igy körvonaloztatik : „Proprius pa-
rochus est ille, qui in contrahentes iurisdictionem 
habet ordinariam, quam etiam alteri delegare pot-
est." Az egyházi törvényhozásban gyökerezett szo-
kás szerint a püspök, azután a püspöki helytartó, s 
a püspöki szék üresedése esetében, a káptalani he-
lyettes, egyházi megyéje minden plébániájában ,sa-
ját plébános'; az egyes plébániákban pedig azon lel-
kipásztor a saját plébános, kinek plébániájában a 
jegyesek az összekeléskor laknak ; mert valamint a 
püspök, és a felhatalmazott helyettes az egész me-
gyében, ugy az egyes plébános plébániájában lakó 
hiveire nézve teljes joghatósággal bir, és azt másra 
is átruházhatja. E körülmény a tridenti zsinat fönebb 
emiitett határozatában nem érintetik ugyan ; de mi-
vel az összekelők nyilatkozatának elfogadása, és a 
jegyesek megáldása a plebánosi joghatósághoz tar-
tozik : a tridenti zsinat a ,proprius parochus' nevezet 
alatt csak a lakási helyen levő plébánost érthette; 
mint ezt az egyház folytonos gyakorlata is bizo-
nyítja. Ez értelemben rendelkezik az 1856-ik évben 
megjelent ,Házassági Törvény'-hez csatolt ,Utasítás' 
39-ik §-a is. „A házasulandók saját lelkésze az, kinek 
egyházkörében van tulajdonképeni, vagy nem-tu-
lajdonképeni lakásuk." E ponttal megegyez az ey-
statti pásztori oktatás rendelete: ,,Pro locisvero par-
ticularibus ille presbyter contrahentium parochus 
censeri potest, in cuius parochia alter eorum, vel 
uterque habitat, et verum, vel quasi domicilium ha-
bet; habitatio enim parochianum constituit." Ki le-
gyen tehát a jegyeseknek az összekeléskor saját 

plébánosa, a lakás (domicilium, habitatio) hatá-
rozza meg. 

Lakásnak azon hely neveztetik, hol valaki le-
telepedik , azon szándék- és elhatározással, hogy ott 
folytonosan tartózkodik. Hogy tehát azt lehessen 
mondani valakiről, miszerint valamelly helyen la-
kik, megkívántatik, hogy legyen saját, vagy bérelt 
háza, szobája, vagy helyisége, mellyben az állandó 
lakáshoz, háztartáshoz kívánt eszközök és bútorok 
feltaláltatnak; e helyen letelepedjék, azon szándék-
kal, miszerint ott megmarad, és onnan csak azon 
elhatározással távozik el, hogy oda ismét visszatér. 
A letelepedésnek és megmaradási szándéknak egybe-
kapcsolva kell lennie. Ha valaki illy letelepedési és 
maradási szándékkal valamelly plébániába jön, a 
megérkezés első perczében azon plébánia hive lesz, 
habár házi eszközei elrendezve nem volnának is: el-
lenben ha valaki valamelly helyen, a nélkül hogy 
maradási szándéka volna, egy évig tartózkodik is, 
nem lesz törvényes domiciliuma. 

A születés helyén egyedül a születés tekinteté-
ből senkinek sincs lakása; mint ez kitetszik Lam-
bertini bibornok azon iratából, mellyben a tridenti 
zsinat fönebbi határozatát commentálja (Kutschker, 
Das Eherecht. IV. Band. 3. 4. Heft. 275. §.) : „Cum 
de matrimonio agitur, proprium eundem parochum 
nuncupandum censuit S. Congregatio, in cuius pa-
rochia domicilium positum habetur, non vero illum, 
in cuius parochia vitae primordia suscepimus." Va-
lamint azon helyen, hol valaki polgársági, vagy 
községi jogot nyert, földeket, vagy jószágot bir, ha 
ugyanazon helyen más föltételeket nem teljesit, la-
kása nem leend. 

Megszűnik a lakás, ha valaki tartózkodási he-
lyét azon szándékkal hagyja el, miszerint más la-
kást választván, az előbbire többé visszatérni nem 
akar. Ha a rendes lakási helyről valaki nem azon 
szándékkal távozik el, hogy uj lakást válaszszon,az 
előbbi lakása nem szűnik meg. 

A lakás kétféle : tulajdonképeni, s nem-tulaj-
donképeni (verum, et quasi domicilium). A t u l a j -
d o n k é p e n i l a k á s , a fönebb emiitett utasitás 
40-ik §-a szerint: „azon helyen létezik, hol valaki 
kizárólag, vagy főkép lakik; ugy hogy, ha ott nem 
tartózkodik, róla ne lehessen mondani, hogy honn 
van. Mindaddig, mig ezen helyen saját, vagy a ház-
beliek számára szolgáló lakást tart, magában véve 
valamelly, habár hosszabb távollét sem képes, tulaj-
donképeni lakhelyének áttételét eszközölni." 

Némelly egyénektulajdonképenilakásaaz ,Uta-
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sitás' 41-ik §-ában igy határoztatik meg: „A nőnek 
ott van tulajdonképeni lakhelye, hol férje, a kis-
korúnak ott, hol természetes, örökbefogadó, vagy 
tápszülői, vagy gyámja lakik." 42. §. : „Államhiva-
talnokoknak, s mindazon személyeknek, kik bármi-
nemű élethossziglani közszolgálatba léptek , ott van 
rendes lakhelyök , hol hivatali, vagy szolgálati kö-
telességeik teljesítése végett laknak." Az idézettek 
szerint tulajdonképeni lakása a férjétől el nem vá-
lasztott nőnek ott van, hol férje; a kiskorú, az atyai 
hatalom alá tartozó, vagy pedig az atyai háztól ma-
gát még el nem különzött gyermeknek, ott, hol szü-
lői tartózkodnak (Wetzer und Welte , ,Kirchenlexi-
kon'. Domicil.) ; törvénytelen gyermekeknek, anyjok 
lakhelyén; talált gyermekeknek, a találás helyén; 
nyilvános álladalmi szolgálatban levőknek, hivataluk 
székhelyén. Vannak olly egyének, vagy családok 
(országnagyok, nagy földbirtokosok), kiknek két, 
vagy több különféle helyeken létező lakhelyök van : 
hol mindenütt el vannak látva azon eszközökkel, 
mellyek a megérkezés első perczében a háztartás 
megkezdését lehetségessé teszik: az illy egyének és 
családok ezen helyeken, ha oda további megmara-
dási szándékkal mennek, lakással bírnak; és pedig, 
ha életmódja ugy van f e l o s z t v a , hogy az évnek fele 
részét A. lakhelyén, másik fele részét B. lakhelyén 
tölti, habár ez időtöltés nem mathematikai pontos-
sággal van is kiszámítva, mindenik helyén tulajdon-
képeni lakása lesz, mint e körülmény Kutschkernél 
(407.1.) fölemlittetik. „D u p 1 i c e m h a b i t a t i o n i s 
p a r o c h i a m sortitur, quando aequaliter (morali-
ter ita, ut sit fere aequaliter) in utraque habitatPrin-
ceps, vel nobilis marchio, comes, et huiusmodi, ut 
in hyeme in una, in aestate in altera." 

A ne m - t u l a j d o n k é p e n i l a k á s az emlí-
tett ,Utasítás4 40-ik §-ában igy határoztatik meg: 
„Hol valaki állandólag letelepedni nem szándékozik 
ugyan, de mégis olly valamelly czélból lakik, melly-
nek elérése huzamosb tartózkodást tesz szükségessé, 
ottnem-tulajdonképeni lakása van"; továbbá „41.§. : 
Azon hely, hol p. o. a nő szolgálati viszonyban áll, 
a kiskorú mint tanuló tartózkodik, a katonának ál-
lomása van, nem-tulajdonképeni lakhelyök. 42. §. : 
Államhivatalnokok, a mennyiben más helyen olly 
rendkívüli szolgálattételekre alkalmaztatnak, mely-
lyek természetüknél fogva hosszabb időt igényelnek, 
ugy azon helyen nem-tulajdonképeni lakást szerez-
nek. 43. §. : A ki valamelly magán személynél, in-
tézetnél, vagy társulatnál hosszabb, vagy bizonyta-
lan időre szolgálatba lép, az által azon halyen , hol 

ezen szolgálattétel végett tartózkodik, nem-tulajdon-
képeni lakást szerez ; csak hogy ezen szolgálattéte-
leknek nem szabad ollynemüeknek lenuiök, mellyek 
a tartózkodási hely szüntelen változtatásával járnak; 
ezen fölül olly szolgálati viszony által, mellynek 
folytán a szolgálatadót tartózkodási helyére kell kö-
vetni, ott , hol ennek lakása nincs, lakás nem sze-
reztethetik. 44. §. : Azon esetre, ha valaki tulajdon-
képeni lakásának helyénkivül még más egyházi kö-
rökben is számára fölszerelt lakásokkal ellátott há-
zakat bir, ezen helyek közül csak ott bir nem-tulai-
donképeni lakással, hol évenkint tetemes időn át tar-
tózkodni szokott, vagy hol azon időben, midőn ezen 
helyet lakásának lenni állítja, legalább is hat hétig 
lakik." A nagy földbirtokosok tehát mezei jószágai-
kon levő kastélyaikban, ha ezekben huzamosb ideig 
laknak; fővárosi hivatalnokok a fővároshoz közel eső 
faluban, ha itt , megtartva fővárosi lakásukat, szál-
lást fogadnak; férjeiktől el nem választott nők azon 
helyeken, hol szolgálatban állanak; kiskorú, vagy 
az atyai hatalom alatt levő, vagy az atyai háztól el 
nem különzött gyermekek tanulási, vagy szolgálati 
helyeiken ; valamelly magán személynél, vagy tár-
sulatnál, vagy intézetnél levő szolga, ezen szolgá-
lati helyén, nem-tulajdonképeni lakást szereznek; 
ezekről mondatik Kutschkernél: „ut qui in parentum 
aliave parochia r e t i n e t d o m i c i 1 i u m, et a l i b i 
r e s id e a t ; qualis est residentia famulorum, opera-
riorum, militum et aliorum, qui aut munus habent 
ad tempus, aut alicuius negotii curam susceperunt, 
aut artem professionemve diversis in locis exerunt"; 
vagy mint Schulte említi: „Cselédeknek, ha szülőik 
nem ugyanazon városban laknak, és ők még azok 
hatalmának alávettetvék, quasi domiciiiumjok van, 
melly az illető plébánosra nézve assistálási jogot ala-
pit meg. Ugyanez áll a t a n u l ó k r a nézve. Ezen 
egyének azonban nem-tulajdonképeni lakási helyü-
kön, a körülmények kívánt üsszevágása, és a kellő 
fültótelek teljesítése (mint például a nagykorúság el-
érése, a honossági és polgári jogok élvezete, állandó 
letelepedés, saját háztartás rendezése mellett tulaj-
donképeni lakást szerezhetnek. Bár a nem-tulajdon-
képeni lakás megszerzéséhez nem kívántatik folyto-
nos maradási szándék, mindamellett, ha valaki 
egyedül felgyógyulás, utazás, mezei dolgainak rend-
beszedése, vagy mulatság tekinteléből tartózkodik 
valamelly helyen , még nem-tulajdonképeni lakást 
sem szerez magának ; mint ezt a S. Congreg. elhatá-
rozta: „Parochum ruralem non esse proprium,quando 
rus itur causa recreationis, vel pro í'usticandis nego-
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tiis." (Instructio Eystättensis.) Anem-tulajdonképeni 
lakás inegszerezhetésére nézve XIV. Benedek pápa 
egy hónapi időt kiván. Az ,Utasítás'40-és 44-ik §§-ai 
azon helyet jelölik ki mint nem-tulajdonképeni la-
kást: a) hol valaki olly czélból lakik, mellynek el-
érése h u z a m o s b t a r t ó z k o d á s t tesz szükséges-
sé; b) hol évenkint t e t e m e s i d ő n át tartózkodni 
szokott ; c) hol azon időben, midőn ezen helyet la-
kásának lenni állitja, legalább is h a t h é t i g la-
k i k . A hazánkban levő gyakorlatranézvePorubszky 
(Jus ecclesiasticum Catholicorum. Pestini, 1855.) azt 
mondja: „ Q u a s i d o m i c i l i i ! m vero acquiritur in 
Hungaria per liabitationem 6 h e b d o m a d a r u m in 
aliquo loco, si adsit animus ibidem diu permanendi." 

Ha a tulajdonképeni, s nem-tulajdonképeni la-
kás fogalma meg van határozva, a házasulandó je-
gyesek saját plébánosa is megismerhető; miután az 
,Utasítás' 39-ik §-a azt rendeli: „hogy a házasulandó 
jegyesek s a j á t l e l k é s z e az, kinek egyházköré-
ben van t u l a j d o n k é p e n i , vagy n e m - t u l a j -
d o n k é p e n i l a k á s u k . " 

Minden embernek, kivéve a folytonos vándor-
lásban élő egyéneket, van lakása, habár minden fog-
lalkozás nélkül tölti is életét. A lakás birtokában öt 
eset fordulhat elő: lehet valakinek a) tisztán egy tu-
lajdonképeni, b) két tulajdonképeni, c) egy tulaj-
donképeni, s egy vagy két nem-tulajdonképeni, d) 
egy nem-tulajdonképeni lakása; e) végre lehet olly 
ogyén, kinek semmiféle lakása sincs. 

Ha valakinek csak egy tulajdonképeni lakása 
van, és nem-tulajdonképeni lakásra igényt nem tart, 
a saját plébános minden nehézség nélkül feltalálható. 
Ha két tulajdonképeni lakása van, mindeniken saját 
plébánosa leend; mint Kutschkernél (407.1.) monda-
t ik: „Indifferenter posse utrumque parochum intér-
essé matrimonio, quia ille utroque tempore habet 
d u p l i c e m p a r o c h i a m . " 

Ha valakinek egy tulajdonképeni s egy , vagy 
két nem-tulajdonképeni lakása van, az illy egyén-
nek mindenik lakásán saját plébánosa leend; mint 
XIV. Benedek pápa leiratában olvasható. (Kutschker, 
408. 1.): „Nóvum non est, neque inusitatum, quod 
quis d o m i c i l i u m habeat aliquo in loco, et q u a s i 
d o m i c i l i u m adipiscatur in alio; tunc eidem libe-
rum erit , matrimonium contrahere coram illo paro-
cho , intra cuius paroeciae fines tunc inhabitat, cum 
matrimonio iungitur, iuxta eommunem sententiam." 
A szülői háztól el nem különzött és tanulás, vagy 
szolgálat végett idegen helyen tartózkodó gyerme-
keknek szülőik lakhelyén, mint tulajdonképeni la-

kása és tanulási, vagy szolgálati helyökön leend 
saját plébánosa. Kolostorokban, vagy más nyilvá-
nos intézetekben nevelt gyermekek saját plébánosa, 
ha szülőik élnek, ezek lakhelyén, mint tulajdonké-
peni lakásuk helyén, és azon helyen, hol a kolostor 
létezik, mint nem-tulajdonképeni lakásuk helyén. 
Ezekről Kutschkernél 425 1. mondatik: „Scavinivel 
Dr. Knopp is egyez, ki nem-tulajdonképeni lakást 
ad valamelly fensőbb tanintézet, ugy szintén fi-, vagy 
nőnevelő-intézet növendékeinek azon plébániákban, 
mellyek körében az efféle intézetek léteznek; egy-
szersmind azonban a S. Congr. C. bölcs szabályára 
utal, mellynél fogva illy személyeknek nem szabad 
az illető családjaik iránti köteles tiszteletről egybe-
kelésök alkalmával megfeledkezniek ; s ennél fogva 
házasságukat a szülők lakhelyén kell, ha csak külö-
nös nehézségek nem állanak útban, megkötniek." 

Legnagyobb nehézség forog fön a magán sze-
mélyek, vagy társaságok házaiban levő szolgák, és 
szolgálók saját plébánosára nézve. Ezeknek az ,Uta-
sítás' 41. §. szerint szolgálati helyökön csak nem-
tulajdonképeni lakásuk van ; és lehet szülőik helyén 
tulajdonképeni lakásuk: igy mindenik lakásuk he-
lyén van saját plébánosuk; a mint ez a tulajdonké-
peni s nem-tulajdonképeni lakás természetéből nyíl-
tan következik. Mindazonáltal az e személyek körül 
felmerülhető nehézségek elhárítása tekintetéből, czél-
szerü lesz azon határozatokat fölemlíteni, mellyeket az 
olmützi Consistorium 176'7-ik évi mart. 10-én kibocsá-
tott. (Kutschker, Eherecht, 4. Band. 3. 4. Heft. 427.1, 
a mellékletben '). 

' ) „Indigne ferimus tot tantasque dissensiones inter 
Curatos, qui occasione decisionis dubiorum Rituális Olomu-
eensis tribunal nostrum indesinenter infestant et causam sat 
dilucidatam manibus dubiis involvunt ac resolvendam propo-
nunt ; membra enim quatuor decisionum adeo c!ara idionia 
latinum callenti cernuntur, ut ulteriore declaratione sui opus 
non habeant, sed per modum principii ad solvendos obvios 
casus deservire possint. D e c i s i o p r i m a . Sponsa Brunae 
inserviens relicto servitio Olomucium ad parentes animo cuin 
sponso post nuptias Olomucii domicilium, vel quasi domici-
lium figendi rediens, matrimonium coram parocho Olomu-
censi tamquam proprio contrahere debet. Unde quisque con-
cludet : sponsa, quae novem annis sub parochia A. inserviit, 
resignato servitio et decreto quasi domicilio ad Parochiam B. 
transiens, ibidem cum sponsa permansura, non a priore pa-
rocho servitii, sed altero habitations copulari debet, etiamsi 
prius sponsalia contraxisset ; sponsalia enim et promulgationes 
non inducunt domicilium nec parochianum efficiunt. D e c i -
s i o s e c u n d a . Si tamen sponsa haec Brunam redire velit, 
esto parentes Olomucii visitando sponsalia contraxerit, coram 
parocho Brunensi matrimonium celebrabit; quia domicilium 
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Szükséges-e tehát illy személyeknek, kiknek 
tulajdonképeni s nem-tulajdonképeni lakásuk van, 
például egy szolgálónak, ki nem-tulajdonképeni la-
kását, szolgálathelyét egészen elhagyva, körülmé-
nyei ugy kívánván, a tulajdonképeni, vagyis szülői-
nek lakása helyére megy vissza, e helyen hat hetet 
eltölteni, hogy ott házasságba összeadathassék ? Fe-
lelet: nem; mivel a hat heti tartózkodás csak a nem-
tulajdonképeni lakás elnyeréséhez kívántatik; de mi-
után a szülői házában levő tulajdonképeni lakás rá 
nézve ugy is meg van állapítva, annak megszerzé-
sére kívánt föltételeket újra teljesítenie nem kell. 

Ha egyébiránt alapos kétség támadna a jegye-
sek saját plébánosára nézve , az esetet a püspökhez 
kell fölterjeszteni; mintáz ,Utasítás' 49. §-a is kíván-
ja. Midőn bármi okból kétség támad az iránt,hogy 
mellyik lelkész van az esketés teljesítésére jogosít-
va , az ügy a püspök elé terjesztendő, s annak ha-
tározata, vagy rendelete bevárandó." 

Ha pedig valakinek csak nem - tulajdonképeni 
lakása vagyon, az e helyen levő lelkipásztor a saját 
plébános. 

Azon egyének, kik születési helyökön birt, 
vagy máshol választott lakásukat elhagyták, és más 
helyen ottmaradási szándékkal nem telepedtek 
meg, kiknek életmódjok a lakhelynek folytonos 
változtatását hozza magával, például egy állatsereg-
let tulajdonosa, ki deszka-épületeit ma ezen város-
ban , holnap a másikban üti fel, vagy vándor színé-
szek, vagy más személyek, kik folytonos vándor-
lásban töltik életöket, szóval, kik ha megérkeznek 
is egy helyre, ott megmaradási szándékkal nem te-
lepednek le, még nem-tulajdonképeni lakással sem 
bírnak; ezekről az ,Utasítás'45. §. rendeli: „azon sze-
mélyekre nézve, kiknek sem tulajdonképeni, sem 
nem-tulajdonképeni lakásuk nincs, azon lelkész ille-
tékes , a kinek körében jelenleg épen tartózkodnak." 

et parochiam Brunensem non deseruit. D e c i s i o t e r t i a 
Multo magis talis sponsa coram parocho Brunensi matrimo-
nium inire debebit, si in loco servitii Brunensis , post nuptias 
habitare constituât, quamvis sponsalia Olomucii solemniter 
contraxisset. Ex iisdem ergo principiis bene fluit d e c i s i o 
q u a r t a. Si sponsa usque ad contractum matrimonium in ser-
vitio vel loco servitii permanere intendat, coram parocho, cui 
locus servitii subest, copulanda est ; esto post contractum 
matrimonium alibi domicilium constiíuere et ad aliam paro-
chiam transire velit , vel prius post contracta sponsalia ad 
locum constituendi domicilii parandarum nuptiarum causa ex-
currerit; necdum enim prius domicilium et parochiam dimi-
sit, nec novum déficiente facto habitationis sola destinatione 
subinde post nuptias acquisivit." 

Miután azonban a lakásukat folytonosan változtató 
személyek igen gyakran rendetlen életűek, és házas-
ságuk káros következések forrása szokott lenni, a 
tridenti zsinat (Sess. 24. Cap. 7. de Ref. Matr.) inti a 
lelkipásztorokat, hogy illy egyének könnyen há-
zasságra ne bocsáttassanak, mig körülményeikről 
szigorú vizsgálat nem tartatott; ezen okból a szom-
bathelyi püspöki megyében (Instructio Yen. cleri 
Dioec. Sabar. 1855.) előiratott: „A vagis et ignotis 
personis ante omnia requirantParochi et Administra-
tores litteras baptismales, ut notitia procuretur. an 
persona talis catholicis parentibus nata sit? Dein 
inquirant in statum personae, an sit reipsa libera, so-
luta, vel plane ligata? hune in finem exhiberi cu-
rent cunctas testimoniales, quas persona talis super 
qualitate et diuturnitate servitii, officii suis locis im-
petraverat, prout et passuales commorationales, et 
apud opifices etiam litteras peregrinationales, omnia-
que ista documenta Ven. Consistorio nostro, absque 
cuius facultate iuxta Conc. Trid. Sess. 24. c. 7. de 
Ref. vagas et ignotas personas copulare cautumesto, 
exbibentes etc." 

A katonasághoz tartozó egyének saját plébáno-
sáról az ,Utasítás' 46. §. azt rendeli : „A militiához 
tartozó személyek illetékes lelkésze a tábori káplán, 
s illetőleg a tábori főpap, a neki a sz.-szék részéről 
adott felhatalmazásokhoz képest. Azok, a kik a mi-
litia stabilishez számittatnak, lakásuk lelkészéhez 
kötelesek fordulni." Kik tartoznak a vaga és stabilis 
militiához, Kopsz, ,Jus ecclesiasticum commune' czi-
mü munkájában, a 278-ik lapon előszámlálja. A va-
ga militiához tartozó katonai személyek a tábori pap, 
a stabilis militiához tartozó katonai személyek pedig 
azon polgári lelkipásztor joghatósága alatt állnak, 
kinek plébániájában tartózkodnak; ha pedig ezek is-
mét a katonai szolgálatba szólittatnak, szintén a tá-
bori pap leend saját plébánosuk. 

Miután a tridenti zsinat igy rendelkezik : „qui 
aliter, quam praesente parocho, vel alio sacerdote de 
ipsius parochi, seu ordinarii licentia matrimonium 
contrahere attentabunt" ; továbbá: „statuitque bene-
dictionem a proprio parocho fieri, neque a quoquam, 
nisi ipso parocho, vel ab ordinario licentiam ad prae-
dictam benedíctionem faciendam alii sacerdoti con-
cedi posse" : következik, hogy a házasság érvényes, 
ha a püspök, vagy saját plébános által felhatalma-
zott pap előtt köttetik is. A melly lelkipásztor tehát 
idegen plébánia híveit akarja házasságba összekötni, 
kiknek az ő plébániájában sem tulajdonképeni, sem 
nem-tulajdonképeni lakásuk nincsen, előbb az illeté-
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kes lelkipásztortól kell felhatalmazást kérnie. Quan-
do sponsi coram parocho contrahere cupiunt, q u i 
e o r u m p r o p r i u s n o n e s t , litterae dimissoriales 
sunt petendae." (Instructio Eystätt.) E felhatalma-
zás annyira szükséges, hogy a tridenti zsinat hatá-
rozata szerint: „Quod si quis parochus, vel alius 
sacerdos sive reguláris, sive saecularis sit, etiam si 
id sibi ex privilegio, vel immemorabili consvetudine 
licere contendat, alterius parochiae sponsos sine illo-
rum parochi licentia matrimonio coniungere, aut 
benedicere ausus fuerit, ipso iure tamdiu suspensus 
maneat, quamdiu ab ordinario eius parochi, qui ma-
trimonio interesse debebat, seu a quo benedictio 
suscipienda erat, absolvatur." Illy felhatalmazást 
adhat a püspök egész megyéjének, a plébános pedig 
saját plébániájának híveire nézve. A felhatalmazás 
nyilván és világosan kijelentessék; egyébiránt szó-
val , és Írásban is adathatik. A káplán, vagy helyet-
tes csak ugy teljesítheti az eskettetést, ha arra a plébá-
nostól felhatalmaztatik: elegendő azonban, ha az egész 
szolgálati időre átalánosan egy izben adatik meg a fel-
hatalmazás. Ki egyes esetben hatalmaztatik fel, más-
nak felhatalmazást nem adhat ; de a kik átalánosan, 
minden lelkipásztori teendők végzésére hatalmaztat-
nak fel, mint plebánosi helyettesek és káplánok, 
egyes esetekben a házasulandók egybeadására más 
papnak engedelmet adhatnak, mint ezt Scavini 
Kutschkernél fejtegeti : „Si agitur de Sacerdote ad 
cuncta munia parochialia obeunda, sive ut aiunt, ad 
universitatem causarum, iure poterit alterum subde-
legareadunum vel alterum munus speciale." Lehet a 
felhatalmazás hallgatagul adatott, vagy tisztán vélel-
mezett (tacita vel praesumta) : erről az ,Utasitás' 47-ik 
§-a igy intézkedik : „Az, hogy az összeadás teljesítésé-
re való felhatalmazás az arra jogosított részéről hallga-
tagul adatott, a házassági szövetség érvényességét 
nem akadályozza. Mindazáltal a végső szükség sür-
getőségét kivéve, az összeadást ne teljesítse a nélkül, 
hogy arra a lelkésztől, vagy magától a püspöktől 
világosan felhatalmaztatott volna. A pusztán vélel-
mezett engedelem elégtelen, s az marad azon eset-
ben is, ha a jogosított ez iránt megkéretvén, a meg-
hatalmazást valóban kiadta, vagy jóváhagyását utó-
lag nyilvánította volna is." A felhatalmazó vagy 
közönségesen elbocsátó levélben (litterae dimissori-
ales) foglaltatnak: a jegyesek, ezek szülőinek nevei, 
hogy a házasság kihirdettetett, és akadály nem fe-
deztetett föl, a gyónás és áldozás elvégeztetett, végre 
megemlittessék azon pap neve is, ki az esketésre fel-
hatalmaztatik. Ha a házasulandó felek külön plébá-

niában laknak, egyik, bevett szokás szerint a nője-
gyes plébánosának jelenléte elégséges, de ez esetben 
megkívántatik, hogy a férfijegyes elbocsátó levéllel 
legyen ellátva. Ha valamelly egyénnek két lakása 
volna, szülőinél, és szolgálati helyén, és ezen egyén 
épen a szolgálati idő kiteltekor jegyezvén el magát 
házasságra, szülőihez visszatérne, s a kihirdetési idő 
két, vagy három hét lefolyván, szülői lakhelyén 
akarna megeskedtetni: kívántatik-e,hogy illy egyén 
a volt szolgálati helyén levő plébánostól elbocsátó 
levelet kérjen? Felelet: nem; mivel ezen egyén szü-
lőinek lakóhelyét, tulajdonképeni lakását ugy hagyta 
el, hogy oda ismét visszatérjen ; tehát előbbi lakását 
megtartván, előbbi saját plébánosa is megmaradt, 
kinek a felhatalmazásra szüksége nincs. 

A házasulandók körül a saját plébános által tel-
jesítendő foglalkozásokhoz tartozik, a kötendő há-
zasság kihirdetése is. A k i h i r d e t é s alatt értjük a 
házasságnak a hivek gyülekezete előtt a végből tett 
nyilvános kijelentését, hogy az összekelendő jegye-
sek közt netalán fenforgó házassági akadály a plé-
bánosnak bejelentessék. A tridenti zsinat rendeli : 
„Inposterum antequam matrimonium contrahatur, 
a proprio contrahentium parocho tribus continuis 
diebus festivis in ecclesia intra missarum solemnia 
publice denuncietur." (Sess. 24. Cap. 1. de Ref.) Az 
,Utasítás' ez értelemben határozza : „60. §. Mielőtt a 
házasság megköttetnék, a szándéklott egybekelés a 
vőlegény és a menyasszony lelkésze által három ün-
nep , vagy vasárnap, a sz.-mise áldozata közben 
nyilván kihirdetendő, s mindenki, ki előtt ha vala-
melly akadály tudva volna, annak följelentésére 
felszólítandó." Megkívántatik tehát, hogy a kihirde-
tés három olly v a s á r - , vagy ü n n e p n a p történ-
jék, melly az egyház parancsából n y i l v á n o s a n 
ma is megszenteltetik. Olly ünnepnapokon, mellyek 
a polgári életre kiható nyilvános ünnepek lenni meg-
szűntek, vagy csak valamelly község magán-ajta-
tosságából szenteltetnek meg, kihirdetéseket teljesí-
teni nem szabad. Mindamellett a püspök megenged-
heti, fontos okok tekintetéből: „Ut matrimonium nun-
ciari possit iis quoque diebus festis, in quibus ex in-
dultu Clementis XIV., omni audiendi missam obliga-
tione sublata, operibus servilibus vacare permissum 
fuit; dummodo adhuc frequens perseveret populi 
ad ecclesiam concursus." (Congr. Conc. 17. Jan. 1780. 
Kopsz, lus Eccl. 270. 1.) Azon időben, mellyben a 
menyegző tartása az egyház parancsa által tiltatik, 
a kihirdetések teljesíthetők: (S. Congr. C. 18. Dec. 
1589. Instructio Eystätt.) A kihirdetések teljesité-
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sének helye a plebánia-templom , ideje a plébániai 
isteni-tisztelet, hova a sz. beszéd is száinittatik. Ha 
ezen isteni-tisztelet a fióktemplomban , vagy kápol-
nában tartatnék , a házasság itt is kihirdethető lesz. 
Valamelly jegyesnek lakását tekintve , a kihirdetés 
mikép teljesíttessék, az ,Utasitás' ekkép irja elő: 
„Cl. §. Ha a vőlegénynek, vagy menyasszonynak 
mind tulajdonképeni, mind nem-tulajdonképeni la-
kása van, azon esetre a háromszori kihirdetés mind 
tulajdonképeni, mind pedig nem-tulajdonképeni la-
kásának lelkésze által teljesítendő. Ha azonban meg-
esnék, miszerint valamelly személynek tulajdonké-
peni lakásán kívül egynél több nem-tulajdonképeni 
lakása volna, ugy elégséges, ha a kihirdetés tulaj-
donképeni lakásának lelkésze , s nem-tulajdonképeni 
lakásai egyikének lelkésze által kellő módon telje-
síttetik. 62. §. Azon esetre, ha a vőlegény, vagy 
menyasszony legalább is hat hétig azon egyházkö-
rök egyikében sem lakik, mellyekben a fönebbi ha-
tározatok szerint a kihirdetésnek történnie kell, ugy 
a kihirdetés ezen fölül azon hely plébániai egyházá-
ban is eszközlendő, melly helyen az illető személy 
legalább is hat hétig lakott. Ha különös körülmé-
nyek ezen szabály foganatosítását, nehezítenék, ugy 
a püspökhez jelentés teendő. 63. §. Azoknál, kiknek 
tulajdonképeni lakásuk nincs, vagy a kik nem-tu-
lajdonképeni lakásuk helyén legalább is egy évig 
még nem tartózkodnak, a kihirdetés ott is, hol őket 
a honossági jog illeti, vagy ha az őket sehol sem 
illetné, ha lehetséges, születési helyök plébániájában 
is teljesítendő. Ha azonban a házasulandó sem tulaj-
donképeni , sem nem-tulajdonképeni lakással nem 
bir, ugy a kihirdetés mind azon egyházkörben tör-
ténjék , mellyben épen tartózkodik, mind pedig ott 
is, hol őt a honossági jog illeti; vagy ha az őt sehol 
sem illeti, ha lehet, születési helyének plébániai 
egyházában." H e t y e y Benedek. 

A pápa fejedelmi joga i . 
ív. 

M i n ő k a j e l e n k ö r ü l m é n y e k ? 
Vizsgáljuk meg, valljon ujabb szempontok iga-

zolják-e a pápa világi hatalmának kisebbítését, más-
hova helyezését, vagy eltörlését ; s a kath. nemze-
tek mit várhatnak illy esetből? 

Kérdés : megfelelt-e a pápa (erkölcsileg felfo-
gott , és vallási szempontból tekintett) kormányzói 
kötelességének (mihez tehát nem csupán a szoros 

értelemben vett politikusnak, hanem minden eré-
nyes lélek-, és kath. hívőnek van szava); követelik-e 
a világ, és a pápai államok körülményei, hogy világi 
hatalma kisebbittessék, vagy végkép eloltassék? Az 
egyház minden ellensége, mintha egyszerre láncz-
ról szakadtak volna el, olly egyetemileg támadták 
meg a pápát : innen van, hogy minden rendű és szí-
nezetű találkozik köztük. „Pedig soha sem volt hata-
lom, igy ír Gerbet, mellynek létezési oka olly nagy 
fontosságú következményeken alapulna, melly köz-
érdekből nagyobb horderejű volna, melly fönsé-
gesebb ezé l i a i bírna, mint a pápa hatalma. És 
ez volt oka, hogy annyi gyűlölet tárgya lön; mi 
csak is nagy, és szent dolgok szabadalma. El-
lenei közt legdühösebbek a h i t e t l e n e k : ők 
azért rohanják meg Roma monarchiáját, mert ő 
az egyszersmind, ki a világ szeme előtt kitűzve 
tartja a k e r e s z t e t . Ezek azután egyesülve, s a 
határozatlan keresztények sorai közé vegyülve, egy 
ligát képeznek. Az anglican egyház első közöttük. 
Londonban valósággal azt hiszik, hogy szétzuzatván 
a pápa világi hatalma, vagy csak megkisebbülvén 
is, azonnal vége lenne a kath. hierarchiának, mely-
lyet ők hazájokban életre keltettek. Politikájúkban 
pedig egyebet sem tudnak, mint szünet nélkül a pá-
pai kormány hiábavalóságáról fecsegni. Dühük, 
melly folyton él, de néha lehamvad, mihelyt kissé 
kedvező körülmény fordul elő, azonnal lángra lob-
ban; s a nyilak olly táborát bocsátják ki, hogy nem 
egynek értelmi napját elhomályosítják. A szent-
széket annyi ellenség környezi, hogy szivünk fáj, 
midőn olly kitűnő emberek is a mamlasz nép közé 
keverednek , mint Disraeli, Palmerston , Cavour. Az 
utolsó közöttük legmérgesebb. 1856-ban a párisi 
tanácskozmányban kimondá a pápa kormányzási te-
hetlenségét: szerinte ez oka Közép-Olaszhon bajai-
nak ; szükséges tehát a reform. Ámde ki kell mon-
danunk , folytatja , a pápai kormányt nehéz, vagy 
hogy igazat szóljunk, lehetetlen ugy reformálni, 
mint azt az idő, s a népek józan kívánalmai igénylik." 
A többieket elhagyjuk; de egynek tanácsa mégis 
álljon itt: ki azt mondá, hogy a pápának azért is le 
kell világi uraságát tennie, hogy l e l k i hatalmának 
teljébe lépjen Europa, s leginkább a kath. fejedel-
mek felügyelete alatt. A vádak kevés szóval ezek: ,a 
pápa uralma Olaszhon- és a világra nézve csapás ; 
kormánya minden tekintetben valódi botrányköve 
minden polgári s politikai szabadságnak, a közjónak 
és hazafiságnak ellensége.' 

Az első csak akkor lenne való, ha a pápák fog-



» 371 

lalási dühben szenvednének, ha ők valamelly egye-
temes romai birodalmat alkotni szeretnének. E tö-
rekvéseik, segittetvén lelki hatalmuk által, valóban 
fenyegetnék a nemzetek önállóságát. E nézetet azon-
ban elvetették a pápák bresciai Arnold idejében csak 
ugy , mint napjainkban. Tizenkét századon át soha 
sem nagyobbiták sz. Péter kis örökségét: elég gond-
juk volt, megtarthatni ennek is függetlenségét. Ural-
kodásuk jelleme a békeség. Ángol- és Olaszhon urai 
azért pápák, m e r t fejedelmek ; a pápa, ellenkezőleg, 
csak a z é r t f e j e d e l e m , mert pápa. Uralmának 
illy különbségi czime, más viszonyba helyezi őt a 
világgal. A pápaság, és egy támadási harcz közt 
olly nagy elenmondás van, mint a papság és erősza-
koskodás közt. Innen a különbség Roma, és London, 
meg Pétervár közt. A czár minden oroszhitüfölöttural-
mat gyakorol (?) : nála a vallás, szerzési eszköz. Az an-
gol és amerikai missionariusok pedig utat készitenek, 
sánczot ásnak a kereskedelmi s politikai hódítások-
nak. Kath. missiókról ki tud hasonlót mondani? 
Minden fáradalmuk a lelkekre vonatkozik; soha sem 
igyekezett egyikök is a pápának alattvalókat sze-
rezni. Lelkileg a pápa ugyan ura az egész világnak: 
de ideiglenes uralmától legkevésbbé sem kell félni. 
Hiszen örökké szemére hányják, hogy olly harczi-
atlan serege van, miszerint még magát sem tudja 
megvédeni. Tehát idegen országoknak épen nincs 
okuk, félni tőle. 

Vagy talán Olaszhonnak gyalázatára válik a 
pápai uralom? Nem, feleliMontalembert; „mert senki 
sem olly szemtelen, hogy tagadhatná, miszerint 
Olaszhon valódi, erkölcsi e g y s é g e , melly nyel-
vében, ősi dicsősége-, és vallásában nyilatkozik; a 
pápától származik." És valóban, a régi romai biro-
dalom megbukta óta, az olaszok soha sem voltak 
egy államban egyesülve:de még a romai birodalom 
fönállásakor sem voltak olly szabad nép, melly kor-
mányzóit maga választotta volna. Mindenütt csak 
Roma, s ennek polgárai uralkodtak; erejökkel ellen-
súlyozván minden egyéb akarat - nyilatkozmányt. 
A ker. Olaszhon, dicsősége korszakát a municipalis 
kormány alatt élte. Vannak városai, mellyekből a 
polgárok alkottak államokat: de nagy országot egy 
•fia sem teremtett. Rémitő merész vállalat tehát, meg-
változtatni akarni a dolgok régi menetét; megta-
gadni akarni az atyai hagyományokat. A déli, a Kö-
zép-, az egyházi Olaszhon, mindenik bir egymással 
versenyző államokkal, mellyek még nyelvökben is 
külön sajátságokkal dicsekesznek: érdekeik pedig 
épen ellentétben állnak. „Olaszhon legnagyobb di-

csősége a pápaság"; mondá meggyilkoltatása előtt 
néhány nappal Rossi. E nagyság egyszersmindOlasz-
hon üdve. Vedd el a pápát: s az egész félszigetet 
belzavarok prédájává tevéd ; mellyek végeredménye, 
az idegen járom alá jutás lenne. Azon tisztelet, melly 
környezi a pápa szellemi tekintélyét, nem csak az ő 
államait védi meg az idegen berontástól, de megol-
talmazza az idegen igától Olaszhon egyéb részeit is. 
Azért jól mondá Veuillot Lajos : ,Roma nem csak 
Olaszhon dicsősége, hanem szabadságának is pal-
ladiuma'. Montalembert pedig : ,Ki Olaszhon ügyét 
elválasztja a pápától, az elűzi az Olaszhon iránti leg-
szentebb és legvalódibb rokonszenveket ; ki Olaszhont 
ellentétbe teszi a pápasággal, megrontja érdekeit.' 

A pápa bizonyára nem vonakodnék kardot rán-
tani Olaszhon függetlenségeért, ha azt képrombo-
lók , vagy valami uj saracenek fenyegetnék : ámde 
a nemzetiségek kérdésében azt kivánja a közérdek, 
hogy a pápa ezen kivül álljon ; mert az ő neutra-
litása a rend-, béke-, és Olaszhon szabadságának 
biztositéka. A mérsékelt szabadelvűek ezt könnyen 
be fogják látni; s azért megszűnnek kiáltozni, hogy 
a pápaság a nemzeti egység akadálya. 

Nem ugy a republicanusok : mert ezek, bárhova 
valók is, gyűlölik a pápai monarchiát ; nem ismer-
vén a népénél nagyobb fölséget. 1849-ben Arnoud 
de l'Ariège ekképen kiáltott föl: ,Tagadni Romában 
a nemzeti fölséget, annyi, mint összezúzni az egy-
házat.' Ö azon kevesek közé tartozott, kik azzal vél-
ték megerősíteni az egyházat, ha azt egy democra-
tiai köztársasággal azonosítják. De az olasz republi-
canusok nem ugy gondolkoznak; hanem feledvén, 
hogy Olaszhon legfőbb dicsősége a pápa, s nemzeíi-
ségök főbástyája; hogy a pápa a legolaszabb feje-
delem : a nemzetiséget saját ügyök eszközeül hasz-
nálják. Föl sem veszik ők azt, hogy az egyház egy 
jól rendezett társadalom minden tökéletességeivel 
bir, s kormánya az egyedüli, melly nyitva áll min-
d e n érdemnek, melly az előkelő származást nem 
veszi tekintetbe. A pápa az egyedüli fejedelem, ki 
pórból is lehet azzá ! Mindezekre vakok ők ; sőt ugy 
látszik, mintha épen ezek láttára, gyülöletök na-
gyobbodnék. 

És számuk Olaszhonban igen nagy! Váltig bi-
zonyítják ők, hogy a nép a monarchicus kormány 
alatt szerencsétlen ; és legszerencsétlenebb Roma : 
valamig a legmagasztosabb monarchának engedel-
meskedik. Ezek kényszerítenek egyszersmind arra, 
hogy a romai állam belkörülményeit is kissé szem-
ügyre vegyük. 
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A Buda-Krisztinavárosi plebaiiia-templom, 
köznyelven ,Vér'-, vagy ,Kéményseprös -kápo lna ' története. 

(Kivonva ugyanazon templom jegyzőkönyvéből.) 

Alig szabadult fel Buda vára 1686-ik évben a 145 évig 
tartó török uralom és zsarnokság alól, máris egy ujabb, s nem 
kevésbbé gyászos csapás érte Buda- , s környékének lakóit : 
ugyanis 1694 ik év körül a dühöngő pestis majd minden csa-
ládba gyászt hozott. Kérlelhetlenül rablá el az érzéketlen ha-
lál öregnek , fiatalnak , gazdagnak , szegénynek életét ; s ugy 
látszott , nem fog megszűnni öldökölni, valamig csak e város-
ban az utolsó sziv is meg nem szűnik dobogni ; áldozatainak 
száma naponkint százakra ment , s az összes szám ezereket 
mult felül. A jajveszéklok és siránkozók zokogása és őszinte 
fohásza, áthatotta végre az egeket : a vigasztalás szelid an-
gyala a mennyei kiengesztelődés pálmaágát kezében tartva 
megjelent; a rideg halál pedig, pestis alakjával eltűnt. 

Egy jámbor budai polgár , Franczin Péter-Pál kémény-
seprŐmester, eme gyászos napok alatt hő szivből azon foga-
dást t e t t e , hogy , ha családját a jó Is ten , a boldogs. Szűz 
közbenjárása á l ta l , kinek Franczin, családjával együtt min-
denkor hü tisztelője vol t , a pestis veszélyétől megmenteni 
kegyes leend : Majlandba fog zarándokolni, s ott a v é rről ne-
vezett boldogs. Szűz képénél mutatandja be szivének hálaál-
dozatát. Az emiitett kép tudnillik, melly Majlandban jelenleg 
is köztisztelet t á rgya , a boldogs. Szüzet mint Isten anyját 
ábrázolja, ölében isteni gyermekével, ezen aláirattal : ,Az 
anyának ölében ül az Atyának bölcsesége.' V é rrőli elnevezte-
tését pedig ama csudás jelenettől vet te , hogy, midőn egy is-
tentelen , az ő vakmerőségében , káromkodások közt e szent 
képre egy követ dobott , a boldogs. Szűz homlokát su j t á ; 
mellyről legottan vércseppek folytak le. E csudajelenet az ille-
tő világi s egyházi elöljáróság által a hely szinén megvizsgál-
tatván , s valódinak bebizonyulván, a szent kép ,Verrőli bold. 
Szűz' nevezetet nyert. 

Minthogy Franczin Péter -Pál , és családja, Isten külö-
nös kegyelméből a pestis veszélyétől szerencsésen megmene-
kült , fogadásához hiven, a veszély megszűnte után családjá-
val együtt a fönemlitett szent képhez zarándokolt, és szivé-
nek hálaáldozatát ugyanott a vett jótéteményekért bemutatá 
az irgalmasság Atyjának. Minthogy pedig a megmentetést 
leginkább a boldogs. Szűz közbenjárásának tulajdonitá, an-
nak vérről nevezett képét hü másolatban lefesteté , s ezzel az 
egyház papjai által a csudás sz. képet megérinteté. Hónába 
érkezvén , Budán , saját szántóföldjén , a vártól nyugotra eső 
részen , a még most is létező fehérvári kapu közelében, kőből 
egy kisded kápolnát építtetett; melly is 1700-ik évben Leut-
schinger Alajos , Jézus-társaságbeli áldozár által ünnepélye-
sen megáldatván , s benne az első sz.-mise megtartatván , ab-
ban a nevezett képmásolat köztisztelet tárgyául kitétetett. 

A hálás érzet eme nyilvánítása , hogy milly kedves volt 
a Mindenható előtt , tanúsítják a számtalan kegyelmek, mely-
lyekben Isten ő Felsége ama szent kép hü tisztelőit minden-
kor részesité ; s nem csak Buda-Pest minden nemű s rangú la-
kói ; de a környékbeli keresztény hivek nagy száma is e ke-
gyelemképhez sereglett ; s az itt nyert kegyelmekérti hő há-
láját a szent kép körül felaggatott a rany , ezüst és más drága 
értékű emlékek által tanusitá s örökité. A szerény kápolna az 

idők viharainak igen ki levén téve, Buda városa azt fafedél-
lel láttatá el ; s ez alkalommal egy faépitvény által a kisded 
kápolnát is megtoldatá s igy nagyobbittatá. Azonban 1723-ban 
a Buda-vári lőportorony légbe repülvén , a széthulló üszkök a 
kápolna faépitvényét is meggyuj ták, s a lángok áldozatává 
tevék ; de a kőkápolna, ugy a sz. kép is , egészen sértetlen 
maradt. Mivel azonban az ajtatos hivők nagy száma minden 
időben és alkalommal e kegyelmi szent helyhez folytonosan 
tódult: a városi tanács a kápolna nagyobbitását —körülbelül 
5 négyszög öl belterület hozzáépítésével — elhatározá; mi is 
erős anyagból létrehozatván, az egész épület cserép fedéllel, kis-
ded toronynyal, s három kisebb haranggal elláttatott. 

Elkészülvén az igy nagyobbított kápolna, az egy ideig 
átszállított, s a várban őrzött szent kép 1728-ik évben ünne-
pélyesen ismét visszahozatott, s régi helyére visszahelyezte-
tet t ; s ugyanekkor Istennek a hálaáldozat is bemutattatott. A 
buzgó hivek nagy száma e szent helyet akkor is hiven láto-
ga tá , midőn a kép jelen nem volt : annál inkább seregesen 
tódult tehát ide most , midőn az vissza lőn helyezve. A köz-
buzgóság emelésére t e h á t , s az ide zarándokló hivek lelki 
szükségeinek kielégítése eszközléseért, az akkori prímás esz-
tergomi érsek, galánthai gróf Eszterházy Imre határozata, 
és gróf Daun József budavári parancsnok beleegyezése foly-
tán a városi tanács a kápolna háta mögé egy sekrestyét, e fölé 
egy szobácskát egy lelkész számára épittetni elrendelé ; melly-
hez is 1729-ben maj. 16-án az alapkő ünnepélyesen letétetett , 
s az épület nem sokára el is készült. 

Ez időtől fogva különösen mindinkább növekedett az e 
szent hely iránt a buzgóság, s az ország legtávolabb részé-
ből is seregesen járultak e kegyelmi képhez. Azon buzgó fér-
fiak s illetőleg az egyház főpapjai közül, kik e sz. kép iránti tisz-
telet érzetétől indíttatva, e szent helyen szinte gyakrabban meg-
jelentek, különösen megemlittetnek : gróf Csáky Imre prímás, 
bibornok-érsek, ki 1732-ben e kápolnában sz.-misét hallgatott; 
1734 ben a babylomai patriarcha Mesopotamiából itt misézett; 
1736-ban gróf Patachich Hermann Gábor kalocsai érsek sz.-
misét hallgatott ; s több nevezetes férfiak. 

1739 ben , érseki helybenhagyással, a városi tanács ké-
relme folytán, administrator rendeltetett a kápolnához lelké-
szül : ki is ez időtől fogva mindig a carmelita-rendhez tarto-
zott ; 1752-ben a kápolna megujittatván, rá pár évvel , azaz : 
1754-ben, a bejött nagy mennyiségű arany- és ezüst-ajándé-
kokból a városi tanács , kegyúri jogánál fogva , a sz. képet 12 
font nehézségű tiszta ezüst rámába foglaltatá, melly jelenleg 
is a sz. képet diszesíti. 

Ezen egykoron kisded kápolna örök emlékű alapitója 
Franczin Pé ter -Pá l , 171 l -ben , maj. 17-én , hitestársa pedig 
1714-ik évi april 2 -án , az Urban elhunyván, hűlt tetemeik e 
kápolna közepébe, melly ugyan nem volt rendes sirbolt, te-
mettettek e l , hol jelenleg is nyugszanak , bár az eredeti ká-
polna rég eltűnt a föld színéről. 

Szaporodván a kápolna környékén a rendes épületek , s 
ezekben a lakók száma, 1759-ben Mária Therezia fejedelemnő 
uralkodása alat t , e rész külvárossá lőn , „Krisztina" nevezet-
tel ; 1786-ban pedig az esztergomi érsekség meghagyásából 
helyi káplánság alapíttatott e városrészben , olly föltét mel-
l e t t , hogy a várbeli, mint anyaplebániától, mellyhez eddig 
tar tozot t , elválasztatván , s ennek részére csupán a stolaris 
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jövedelem tartatván fe l , a lelkiekbeni administratio a helyi világi személyzet kíséretében szintén megérkezett, s az akkori 
káplánra bizassék, ki is ez időtől fogva már nem a carmelita-, helybeli káplán Groll Fábián, sz. ferencz-rendi atya, s a városi 
hanem a capistrani sz.-ferencz-rendiekből tétetett ide; s első elöljáróság által, az élén Kalmárfy Ignácz város birájával, fo-
rendes helyi káplánná e szerzetből Flauger Márton atya lőn gadtatott. A szokásos fölszentelési imák és szertartások után, 
érsekhatóságilag s kegyurilag kinevezve 1786-ban; ki is egy sz. Urbán és Fábián vértanuk ereklyéi a régi kápolnából az 
ideig a sekrestye fölötti kis szobában lakott, mignem a ká- uj templomba átvitetfek, s a főoltár közepébe letétettek ; ez-
polna közelében tágasabb lakást nyert. után a bold. Szűz kegyelemképe hozatott át megható ünne-

Növekedvén egy részről e városrész lakóinak száma, pélylyel uj rendeltetése helyére. a főoltárra, négy szer-
más részről az adakozások, és igy a kápolna jövedelmeinek zetes atya által a nép énekzengése s örömfohászai közt vi-
összege is : közkívánattá és szükséggé lőn egy rendes és na- tetve, előbb vele az uj templom körül szent-menet tartatván, 
gyobb templom építtetése. E szent czél elérésére legbuzgób- A főoltárra helyeztetvén a szent kép, a „Téged Isten diósé-
ban közreműködtek: a nagyérdemű báró Sándor József, ki a rünk" hymnuszt zengé a felszentelt püspök, s a nép folytatá 
templom fölépitéséhez legtöbb pénzbeli adakozással is járult; hálaénekét; ezután mutattatott be a Mindenhatónak az ünne-
ugy szintén nemes Kalmárfy Ignácz, Buda város bírája, s szá- pélyes sz.-mise-áldozat ugyanazon püspök által, mellynek vé-
mos többek. geztével sz. beszédek tartattak magyar , német és illyr nyel-

1795-ben bibornok-primás és esztergomi érsek, gróf ven. A jelenvolt országnagyok közt különösen megemlittetnek 
Batthyány József, e helyi káplánságot egyházilag vizsgálván, gróf Majláth József és grof Nádasdy koronaőr. Az ünnepélyt 
az illetők kérelmüket egy uj templom építése iránt eléje ter- nagyszerű lakoma zárá be, mellyet az akkori érdemteljes vá-
jeszték; ki is a kápolna omladozott állapotát szemügyre vévén, rosbiró, Kalmánfy Ignácz adott a több száz személyt számláló 
s egy uj, és nagyobb templom szükségét elismervén, a magas vendégkörnek. 
helytartó - tanács beegyezésével, ugyanazon év mart. 27-én Másnap a magasztos ünnepély után, azaz : 1797-iki aug. 
határozattá tevé, hogy egy uj , s jóval nagyobb templom épit- 7-én a régi kápolna, melly három oltárral birt s a jelenleg 
tessék , még pedig a kápolna melletti, azon bekerített téren, fenálló nagy templom íőbejárásához közel a jobb szöglet mel-
melly annak örökös birtokául adatott az Urban már rég el- lelt keresztben állott, földig lerontatott; de az alapító sörök-
hunyt alapító által; a templom vagyonából tiz ezer forint, az emlékű kéményseprős Franczin Péter-Pál s nejének hamvai a 
uj templom építésére, 5000 frt a plebániaház épitésére, ismét régi kápolna sírboltjában meghagyattak, hol most is az Urban 
10 ezer forint pedig mindkettő fentartásara felvétetni elren- nyugosznak. 
deltetett. Illy módon létre jővén az uj templom, lassankint ellát-

A határozat azonnal foganatba is vétetett, és már ugyan- tátott minden szükségesekkel, s elkészülvén a plebánia-lak is, 
azon év april 10-én az építendő templom alapja ásatni kezde- minthogy a helybeli administrator Eustachius atya, sz.-fe-
tett, és pedig ünnepélyes szertartással kezdetvén meg a munka, rencz-rendi áldor betegeskedése miatt hivataláról leköszönt, 
April 20-án az alapkő letétetvén, a munka egész szorgalom- az akkori prímás-érsek Rudnay Sándor e leköszönést 1821-iki 
mai folytattatott, még pedig olly sikerrel, hogy még azon év mart. 21-én elfogadván, a Buda-krisztinavárosi anyaegyház 
September haváiga templom falai egészben felépültek, s 13-án első plébánosául Majsch Józsefet, Esztergom-főmegyei áldo-
azaz : Mária neve ünnepén a fő oltár alapköve letétetett Kan- zárt, ó-budai káplánt nevezé ki. 
dé Miklós belgrádi fölszentelt püspök és érsek - helyettes S ez eredete s története valamint a már rég elpusztult 
ál tal , ünnepélyes szertartással egy megszámlálhatlan buzgó vérkápolnának, ugy a jelenleg is egész díszében fenálló Buda-
néptömeg jelenlétében. — Következő évben folytattatván a krisztinavárosi templomnak, s az ennek főoltárán köztisztelet-
munka , az építés bevégzése mindinkább közeledett; s végre ben álló bold. Szűz kegyelmi képének. 
1797-dik évi augustus 5-én mint e templom védszentjének, a A magát felvilágosultnak nevezni szerető 19-ik század-
havi boldogs. Szűznek ünnepén, az egész templom készen állt, nak , minden szépítés nélkül megvallva, szégyenfoltja a 
fő és két mellékoltáraival együt t ; a többi oltárok leginkább vallástalanság, vagy inkább vallási hidegség ; s hol található 
adakozások utján később állíttatván fel. ez inkább fel , mint a fővárosokban, hol pedig a szellemi mű-

Eljött valahára a várva-várt nap, mellyen az ünnepélyes veltség különben fénypontján áll? Nem czélom záradékul az 
fölszentetelés és a sz. képnek a régi kápolnábóli áthozatása uralgó, s minden égit kiirtani óhajtó vallástalanság s vallási 
megtörténendő volt. Az 1797-iki év aug. 6-ika mint azon év- hidegség okait bonczolgatni, csak azt akarom — a még, hála 
ben a bucsu napja lőn ama magasztos ünnepül kitűzve. Már Istennek ! épen nem gyéren található, vallásilag buzgó szivek 
előtte való nap seregestül tódultak a minden nemű s rangú vigasztalására — megemliteni s kiemelni, hogy a Buda-krisz-
hivők még a legtávolabb vidékről is e szent hely közelébe; hol tinavárosi plebaniatemplom Budapesten azon feltünőleg neve-
is a régi kápolnában még azon estve hálaadó isteni-tisztelet zetes hely, hol az igazi vallási buzgóság s áhítat még eredeti 
tartatott a templom fölszentelést végzendő püspök Kordé szentségében tündököl, s minden jobb érzésű kebelt hasonló 
Miklós által ; ki az akkorában zavaros időkben az ország ügyei- áhitatra ragad s buzdit. Jöj j csak , keresztény barátom , a nap 
vel elfoglalt bibornok-primást helyettesité. Harangok zúgása, bármelly órájában, kora reggtől egész setét estig, a kegyei-
mozsarak durranása hirdeté aug. 6-án 1797-ben már korán mek eme szent helyére, s számtalanokat fogsz itt lelni — kiket 
reggel, hogy Buda-Pest , de különösen Krisztina-város egy különben talán istenteleneknek tartanál — kik itt az Isten 
szép napra virradt fel ; a hivők számlálhatlan serege községen- anyjának szelid, s szeretettől sugárzó kegyteljes képénél térd-
k int sz. menetekben jelent meg a hely szinén ; s hét óra tájban re hullva , zokogó kebellel, hő szivből imát rebegnek, s az 
a már emiitett fölszentelt püspök számos és fényes egyházi s irgalmasság Anyja kegyeért s közbenjárásáért buzgón ese-
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perességhez nem sokára beküldeni ' ) . A püspöki hivatalnak e 
tárgybani bölcs kezdeményezése által mindjárt könnyebben 
sikerülne a szathmári egyházmegye példájára, a székes-fehér-
vári egész püsp. megyének szinte leirását , egy a mostaninál 
tökéletesebb térképpel együtt közrebocsátani. Mindezek után 
több rendbeli könyvek megszerzése ajánltatván, a gyűlés Is-
ten nevében, mint kezdetet t , ugy be is fejeztetett. 

V i n i s Ferencz , segédlelkész. 

deznek ; s ha látogatásodat ünnep- , vasárnapon , vagy szom-
bat estéjén teszed: lehetlen, hogy szivedben — bármilly val-
lási hidegség uralkodjék is abban — az éde3 áhitat meleg ér-
zete ne ébredjen fe l ; lehetlen azon száz- és ezerekkel, kiket 
itt minden nyilvános isteni-tiszteletnél lelsz, térdre nem hul-
lanod , s gyarlóságod érzetében bünbánólag melledet verve 
buzgón nem fohászkodnod Ahhoz, kit az itteni szent kép ábrá-
zol , s ki leghathatósabb, hogy számodra kegyelmet s áldást 
eszközöljön ki a Mindenhatónál ! Hogy szavaimnak hitelt adj, 
jöj j a vérkápolnába, s meggyőződöl édes tapasztalásaim, s ál-
litásom valódiságáról. 

Budán, Krisztinavárosban, october 24-én 1859. B. J . 

Lelkipásztorkodás! tárgyalások. 
IV. (Vége.) 

e) Folyó évi 773. sz. alatt kelt püspöki körlevél meg-
hagyásából , a hol mondatik : „eapropter Décréta S. Conci-
lii Strigoniensis tamquam etiam ad nos rite et de ordine 
pertinentia cuilibet almae Dioecesis nostrae Presbytern sub-
mittimus , una committentes, ut imprimis ii, qui in cura sa-
lutis animarum constituti sunt , in suis districtualibus Con-
ventibus seu Fra t rum Coronis proxime cogendis, et quidem ita 
distincte et conscientiose perlegant ac praelegant, ut in locum 
tliesium secus assignandarum in proximis Congregationibus, 
iiutumnali quidem Tit. I, II, III, IV, V, in vernali vero reli-
quos titulos cum condigna veneratione et plena integritate 
publicent , ect." Nt. L e n z s é r Ignácz pázmándi plébános ur 
kezdte meg a felolvasást. A hallott tárgyak rendszeres meg-
hányásán kivül, kiválólag a házasság szentségét, a vasár- és 
ünnepnapok megülését illetőleg vettünk észre fájdalmas pana-
szokat emelkedni a gyakorlati térről. Hosszas okoskodásaink, 
találgatásaink u tán , miként lehetne a bajon segiteni, végre 
is csak azt ismertük be ,instar conclusae sententiae', miszerint 
az e dolgokban, mindig az erkölcsiség rovására történő kihá-
gások meggátlására, a falusi lelkipásztor c s u p á n l e l k i 
h a t a l m á v a l és fegyverével, teljesen elégtelen ; ha csak jó 
szándékában és köteles igyekezetében a világi hatalom képvi-
selői ál tal , hatalmasabban , mint eddig , nem gyámolittatik. 
f ) Ama f évi 640. és 1052. sz. püspöki kegyes rendeleteknek, 
mellyekkel minden egyes plébánosnak meghagyatik, hogy 
hiveik közül kettőt, kik jámbor és istenes életök után az egész 
község becsülésében részesülnek, nem csak, hanem kik va-
gyonossági szempontból is a többiek fölött állnak , válaszsza-
nak ; és ezekkel azután , mint „bizalmas , jótálló férfiak"-kal 
együtt kezeljék a szentegyházak pénzeit; és a mellyekben 
„cynosura stabilitur, iuxta quam excel. Consilium Locumte-
nentiale et subordinata officia in sensu Concordati XXX. 
influent in administrationem peculii sacri", ft. esperes ur javas-
latára kerületünkben akkép tétetnék leginkább elég , ha „bi-
zalmas férfiak"-ul mindenütt egy az urasági tisztek közül, és 
az illető helység birája kéretnének föl. g j A ft. megyei hiva-
tal már jó ideje értésünkre adta , miszerint a jövő évre nyo-
matandó Schematismusban minden plébániához ennek rövid 
történetét is csatolni szándékozik. A testvérek e szép szándé-
kot örömmel üdvözölték, és Ígérkeztek, a legnagyobb szorga-
lommal plebániájok történeti adatait összeszedni, s a ker. es-

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő cs. kir. Apostoli Fölsége f. évi sept. 5-ről kelt legfelsőbb ha-

tározatával, görög-katholikus lembergi érsekké báró J a c h i m o w i t z 
Gergely przemisli görög-katholikus püspököt, s przemisli görög-ka-
tholikus püspökké P o l a n s k i Tamás nagyprépostot a przemisli gö-
rög-katholikus székes-káptalannál, legkegyelmesebben kinevezni mél-
tóztatott. 

Ő cs. kir. Apostoli Fölsége Scliönbrunnból, f. évi nov. 27-ről kelt 
legfelsőbb határozatával, H u s z á r Sándor főesperest, s unghvári vá-
rosi lelkészt, tomaji czimzetes apáttá legkegyelmesebben kinevezni 
méltóztatott. 

Pest , dec. 6-án. Az adventi sz. időben a keresztény ke-
bel mélyebb áhítattal telik m e g , átérezvén Istennek végetlen 
kegyelmét, ki egyszülött Fiát küldé, hogy az emberi-nemet 
megváltsa. A hivő illy ünnepélyes időszakban hajlandóbb a jó 
intelmek és tanitások befogadására : a szív könnyebben hevül 
fe l , hogy Annak parancsait teljesitse, kinek születését az 
egyház megülendi. Hogy édes Üdvözítőnk eljövetelére mél-
tón készüljünk, s egyszersmind „méltók legyünk, Ot karácson-
kor lelki hajlékunkba fogadni, és kivált halálunk óráján, mi-
dőn sz. szine elé szólittatunk, amaz örömben részesülni, melly 

1) Ő méltósága F a r k a s Imre, kegyes püspök-atyánk, mint 
a vaáli völgy egykori nagy buzgalmu , örök emlékű lelkipásztora, 
a gyúrói plébánia történetét sajátkezüleg megírván , azt t. szerkesztő 
ur beleegyeztével e becses egyházi lap hasábjain szórói-szóra megörö-
kithetjük. Az egész igy hangzik: „Succincta Parochiae Gyúróensis 
História. Vener. Capitulum Cathed. Ecclesiae Alba-Regalensis a piae 
memoriae Rege Hungáriáé Maria 11. postlitninio restitutum , et novi-
tus erecto Episcopatui tamquam Senatus Sacer , atque Sacrum Consi-
lium sapienter adnexum, pulcherrimis bonis et latifundiis abolitae 
nuper societatis Jesu donatumfuit; ut Possessiones Ettyek , Sóskút, 
Gyúró, Sukoró et Pákozd florenter possideret. Cum vero inh i s loc i s , 
tamquam in visceribus Calvinianae Reformationis singulari aeterni 
Patris Providentia fidèles cath. Christi Ecclesiae de die in diein mul-
tiplicarentur , ut mentem piissimae Fundatricis exequerentur, et zelo 
Patribus Societat. Jesu inferiores non essent, Patres Sacri Senatus, 
admiranda promtitudine iam templa Dei restaurarunt, vel e funda-
mentis exstruxerunt, iam Parochias , seu certas et fixas catholicis ani-
marum Pastoribus mansiones ad augendum Regnum Dei exemplari 
liberalitate excitaverunt et dotaverunt. Sic post reparatam Basilicam 
Ettyekiensem, post aedificatas e fundo Domos Dei in Gyúró et Pákozdr  

post constitutam et bene inatructam Parochiam in eodem loco Pákozd: 
eodem adhuc vicennio (1824) ad preces populi, et consilium Pastoris 
Vaálensis (Emerici F a r k a s ) , ad cohortationes Incl. Familiae U r-
m é n y i anae de eadem, etiam in pago Gyúró, hucdum filiali Parochiae 
Vaál , bene provisain et ordinatam Parochiam excitaverunt. Cum initio 
Novembris anni post Christum 1824-i omnia iam ad excipiendum no-
vum Pastorem parata erant, qui tamen non prius , quam 27-a Nov. 
eiusd. an advenit. Primus, quem Ven. Capituli Patrocinium isto ho-
nore donaverat, fuit Joan. M u t n y á n s z k y . Huifi an. 1831-0 in 
aetemitatem evocato successit Michael B o r o v e c z." (Hoc an. 1852-o 
pie in Domino defuncto, beneficium Gyúróense per benig. denom. Ven-
Capituli Franc. K o l l e r , antea Parochus Fölcsuthiensis obtinuit). 



készittetett mindazoknak, kik az ő eljövetelét szeretik", mint 
sz. Pál mondja: egy, Jézus szeretetében magának már eddig 
is bokros érdemeket szerzett áldozár és tanár , elég számos 
hallgatóság előt t , az adventi vasárnapokon délután , az egye-
temi templomban, a három órakor tartatni szokott ajtatosság 
után , adventi sz. beszédeket tart magyar nyelven , mellyek-
ben hitünk főbb czikkeit, különösen a megváltás munkája ál-
tal nyert malasztokat, igen épületes módon fejtegeti, Adjon 
az ég sok lelki örömet a buzgó fáradozásért. 

B . - G - y a r i i i a l h , nov. közepén. Ha megháborodik a 
tenger , mozgásba jönnek a tengerszemek is. Ha örömet érez 
a fő, átrezeg az a test egyéb tagjain is. Igy az esztergomi nagy 
napon városunk is örömtől ujongott. Mi ugyanis nem csak a 
lelki függés arany szálai által köttetünk az arany-misés főpap-
hoz : hanem a hála örökös gyémántcsatja kötött mindenkorra 
nevéhez. Innen a szokatlan fény, melly az isteni-tiszteleten 
nyilvánult; innen a más vallásbeliek versenyezése a nap fényé-
nek emelése körül. A mint az Ur házába gyűlt a nép, mire 
taraczkok durrogása is hivta, a sz.-mise kezdete előtt a hely-
beli plébános ur beszédet mondott, mellyben taglalva a nem-
zet elsényeinek (primas) érdemeit, hálára inte , hogy az Ur 
megérnünk engedte, miszerint azok egyike már e földön kezd 
azon jutalomnak örvendeni, mellyet Isten másoknak csak égben 
szokott kiosztani. Elmondta , hogy mai napon , melly hazánk 
évkönyveiben örökre nevezetes marad, Magyarhonnak a Fe-
jedelem után első és legrégibb, mert honunk polgári alkotá-
sával egykorú méltóságának, Isten általi földiszittetését üljük; 
hogy az esztergomi érseki széknek mindig a legfőbb szerepek 
viselése jutott osztályrészül: mert volt idő, midőn országkor-
mányzói jogokkal is felruházva, primásaink a magyar népet 
nem csak védő csatáiban vezették, mint sajói Mátyás, de 
bölcs tapintattal előljártak a politikában is, mint Zalkán László, 
Pázmány, Széchenyi György , és a nemzet bal és szerencsés 
viszonyaiban őszintén osztoztak; miért is az európai hierar-
chiában kitűnő helyet foglaltak, és olly sokszor lőnek Roma 
által bíborral díszítve. Az egyházban ugyan nem szokás, di-
csérni az élőket : de mivel a tények olly kiáltva szólanak, mi-
dőn mindenki tudja, hogy e városi nevelő-intézetei körül a fő-
magasságu arany - misés főpap , ki eldődeinek szép erényeit 
öröklötté, mennyit t e t t ; és ismeri önfeláldozó fáradalmait, 
mind a haza boldogsága, mind megyénk vallási életének fel-
virágoztatása körül : lehetetlen , hogy örömdalt ne hangoztas-
sunk ; lehetetlen , hogy buzgón ne kérjük az Ura t , miszerint 
a jótettek illy bőkezű osztogatójának napjait égi boldogsággal 
édesítse. Az itteni angol-kisaszonyok szintén kitűnő módon 
ünnepelték meg a nagy napot. A sz. beszéden kivül, mellyet 
gyóntatójok tartott , az is emelte az ünnep érdekét, hogy e 
napon kezdődött intézetökben a sz. olvasó-egylet : s igy ezen-
túl amaz Üdvözletek közül, mellyeket a leánysereg naponkint 
elrebeg, szüntelenül fognak ezentúl egy-kettőt elmondani az-
ért is, kinek kegyéből nyernek olly jeles nevelést, melly gond-
jainak olly sokszoros tárgya. Erre egyébként is intetnek a sze-
retetteljes nevelőnők által; kiknek folytonos gondjok van arra, 
hogy a kis gyermekek háladatos szivében megőriztessék a jó fő-
pásztor emléke: tudván, hogy nincs olly kérelem, mellyet a ke-
gyes Jézus , a gyermekek barátja , ezektől megtagadhatna. 

O vive felix, Cliristiadûm deeus 
Amorque noster! vive diu: seliola 

Hoe nostra voto urit sabaei 
Damna, Deo pretiosa , luoi. 

Kalocsa , nov. 20-án. Ha a tiszta égre tekintünk éj 
idején, ragyogó csillagokat veszünk azon észre, s az ekkép 
csillagokkal kirakott ég , e nagyszerű mű , Annak imádására 
ragad bennünket, ki mindezt egyetlen szavával semmiből te-
remté, de egy perczben meg is semmisítheti. Szivünket túlvilág 
vágya ragadja meg , és önkénytelenül e szavakra fakad aj-
kunk ; „Nagy vagy te, Uram ! müveid alkotásában, az ég hir-
deti nagyságodat." Most is éj van , a hitetlenség és kételyek 
sürü éje; de ha ez éjből egyházunk tiszta egére tekintünk, 
ragyogó csillagok tűnnek szemeink elé: Istennek szeretett 
hősei, a szentek, különösen pedig az egyház szent-atyái ; 
kikről irva van: „Fulgebunt iusti sicut sol in regno patri-f 
eorum", és Dánielnél : „Fulgebunt sicut stellae in perpetuas 
aeternitates." Ha az életben kissé szétnézünk, azt tapasztal-
juk , hogy az olly nagyon elharapódzott erkölcstelenség, egy-
részt a meg nem választott könyvek olvasásában rejlik. Leg-
nagyobb része az úgynevezett mivelt világnak korunkban , a 
mérget tartalmazó, s ferde irányú regények, uti vázlatok ol-
vasásában keres élvet. Mi kívánatosabb tehát , minthogy leg-
alább azok, kiknek feladatuk a keresztény miveltség színvona-
lára fölemelkedni, értem a növendék-papokat, tartóztassanak 
vissza az illy könyvek olvasásától, más érdekeseb könyvek 
adatván kezökbe ? Régen foglalkozik e tárgygyal nmélt. fő-
pásztorunk és kegyes atyánk , hogyan kellene növendék-pap-
jaival a Patristicá-t megismertetni, egyházi irodalmunk eme 
nevezetes ágát ; rendes tantárgygyá tenni lehetetlen, mivel 
négy év alatt a növendékek a tőlök megkívántató legszüksé-
gesb igényeket is alig teljesíthetik; mégis hogy e tér se legyen 
a növendékekre nézve,terra incognita', nm. főpásztorunk ren-
delete szerint minden héten vasárnapi 727-től 7-ig házi kápol-
nánkban nyerünk egy kis patristicai előadást. Igy törekszik 
kegyes atyánk növendékeivel az egyházi irodalom legdicsőbb 
termékeit megismertetni ; mellyek a por lepte könyvtárak 
vastag köteteiben feltalálhatók; hogy azokból mint megannyi 
virágokból méhként a tudomány kiszíva, később az éhező 
keresztény népet táplálhassák. S lehet-e ennél fönségesebb 
czélt gondolni? Midőn a növendék-pap megismerve egyházi 
irodalmunk termékeit, szabad perczeiben olly könyveket for-
gat , mellyekben Isten szeretteinek erényei állíttatnak szeme 
elé, bizonyosan maga is iparkodandik azok elveit elsajátitni, 
s azokból erkölcsi tanulságot vonni : hogy igy azok erényeinek 
égi illatja az ő szivét is átlengje. Isten áldja meg hosszú és 
csendes élettel kegyes atyánkat, nm főpásztorunkat, ki nö-
vendék-papjainak kimivelése körül ennyit fáradozik. R. J . 

Wagyszoinbat, nov. 26-an. Kath. legény-egyletiink 
e hó 20-án iilé meg alapittatásának első évíordulati napját. 
Jelszavunk a „hit s erkölcs" lévén, illő volt, eleve gondos-
kodni annak kimutatásáról, hogy a vallás és erkölcsiség dol-
gában a fiatal iparmüvesek szintén előrehaladtak , és jó példá-
val állhatnak elő ot t , hol azt az egyház tőlök, mint saját em-
lőin ápolt fiaitól megkívánja. Minek folytán a legény-egylet 
elnöke már e hó 17-én estéli 8 órakor maga köré gyüjté az 
egyleti tagokat ; hogy elmélkedvén velők a bűnbánat szent-
ségének szüksége fölött, őket a mennyei eledel, Krisztus 
teste- és vérének illő elfogadására készítse. Mennyire gyü-
mölcsözött ez elmélkedés, arról eléggé tanúskodott azon ör-
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vendetes jelenség , miszerint a legény-egyleti tagok , számra 
70-en, az e hó 20-ára eső vasárnap reggelén elsőtől utolsóig 
m i n d megjelentek a gyóntató-székeknél : hogy a hat órai sz.-
mise-áldozatra nagy számmal egybegyűlt hivek előtt elvégez-
vén sz. gyónásukat, a sziv valódi békéjét , és a lélekismeret 
drága nyugalmát föllelhessék. Reggeli 9 órakor a legszebb 
rendben , s egyleti zászló alatt vonultak a sz, Miklósról czim-
zett eollegialis egyházba ; hol az övéiről igazán atyailag gon-
doskodó nagys. és ft. S c h n e l l György prépost és nagy-
szombati plebánoa u r , a vérontás nélküli áldozatot a Magas-
ságbelinek szivemelő zene s teljes segédlet mellett mutatá 
be. Alig hogy megáldozott e tisztes, és az Ur szőlejében 
megőszült , 79 éves aggastyán: a legény-egyleti tagok máris 
közeledni kezdtek a z U r oltárához. Aki közelebbről ismeri az 
iparmüvesek fiatalabbjait, s tudja, mikép sokan, bucsut vévén 
az atyai háztól , egyszersmind az ott látott szép, és vallásos 
szokásoktól is búcsúznak ; hogy némellyek a mint fölszaba-
dulnak , e fölszabadulásuk öntudatában azt hiszik , miszerint 
kötelességök már teljesítve lőn az által, ha nagyobb ünnepek 
alkalmával, akkor is gépileg és szórakozottan , megjelennek 
egy kis misén ; hogy sokszor hetek , hónapok , sőt tapasztalás 
alapján merem állitani, évek is elmúlnak , mig egy sz. beszéd-
hez , akkor is talán csak kíváncsiságból vetődnek ; és most 
egyszerre maga előtt látja a 70 legényből fűződött vonalt, 
mint lépdel zászló alatt a királyok Királya elé, hogy azt szi-
vébe fogadhassa : egy megfejthetlen örömérzet tölti be szivét, 
mellyet érezni igen, de kimondani nem lehet ! Ezek végezté-
ve l , szószékre lépett a szónoki tehetségeiről ismert nt. G ru -
s e h a Antal tudor , bécsi sz.-istván-templomi szónok, és az 
ottani kath. legény-egyleti elnök u r : hogy a megjöveteléről 
eleve értesült , s épen azért nagy számmal összesereglett hall-
gatóságot hathatós beszédével megörvendeztesse. ,Az egyház 
bizonyos sz. kötelékkel fűzi össze Krisztus szolgáit többi hí-
veivel,' igy kezdte beszédét ; ,s épen azért nem lehet csudálni, 
ha ezek soha nem látogatott vidékre, egészen ismeretlen egyé-
nek közé jönnek , és mégis nem mint idegenek jelennek meg. 
A szeretet e köteléke őt is ide vonta : hogy a mai legény-egy-
leti ünnepély örömeiben e régi kath. város lakosaival ő is osz-
tozzék.' Mint keletkeztek ezen , főleg a fiatal iparmüvesekre 
nézve nagy fontosságú intézetek ; mennyire szükséges ezen, 
a kath. egyház ujabb intézeteinek csemetéjét ápolni : azt bő-
vebben fejtvén ki, végül a legény-egyleti tagok felé fordult, és 
serkenté őket: miszerint a szemeik előtt levő egyleti zászló fe-
hér szine által jelképezett ártatlanságukat tisztán megőrizzék. 
Sz. beszéd után a legény-egylet védelőljárói, számos vendégek-
kel együtt a csinosan földíszített egyleti terem felé vonultak ; 
hogy a délelőtti kitűnő ünnepély másik részének is tanúi lehes-
senek. A legény-egyleti tagok itt is tanusitni akarván szeretett 
vendégeik jelenléte fölött érzett örömüket, ünnepélyesen foga-
dák a ft, prépost, és őt követő Gruscha Antal, Kőnek Benedek 
(pozsonyi segédlelkész és legény-egyleti elnök) stb. urakat; va-
lamint élénk részvéttel hallgatták az utóbbinak hozzájok inté-
zett szavait is, mellyekkel (fölhozva négy, a mostani legények 
könnyelműségét élethiven előtüntető példát,) buzditá őket, 
hogy nem ezekkel, hanem inkább a kath. legény-egyleti jelszó 
értelmének megfelelőleg, maguk közt összetartok, és állhatato-

sak legyenek a jóban ! Ezután az itteni legény-egylet elnöke in-
tézett néhány szót az egyleti tagokhoz : elmondva, mikép nem 
elegendő csak pusztán dolgoznunk ; hanem fáradozásainkat 
egyszersmind buzgó imával kell összekapcsolnunk. Kimutatva 
ezután az itteni legény-egylet hasznos voltát, azoknak, kik azt 
támogat ják, valamint a jelenvolt vendégeknek, kik e mai ün-
nepélyt becses jelenlétekkel emelték , meleg hálát szavazott. 
Végül az egyleti senior ama gondolatot fejezé ki beszédében, 
miszerint a munka sem esik nehezünkre o t t , hol ez az Isten 
dicsőségére irányoztatik ; s megszólalván az ez ünnepélyre 
megrendelt zene, a vendégek szétoszoltak. Délután a legény-
egyleti tagok e g y , az egylet hivatását és hasznát élénk szí-
nekben előtüntető, a tagokat kitartás- és egyetértésre, a kö-
zönséget pedig pártolásra buzditó szini előadást tartottak. A 
vendégek száma 300-on felül lehetett ; kik közt mélt. D u r -
g u t h József, érseki helynök és pápai praelatus ur, több nagys. 
kanonok urak , a tisztelt érsek-gymnasiumi tanári testület-, és 
jézus-társaságbeli atyákkal együtt , ugy szintén az itteni cs. kir. 
megyetörvényszéki elnök és tanácsosok, a városi polgármester 
ur stb. megemlitendők. Mivel pedig a lelki öröm bőségesen 
élveztetett az egész napon át, illő volt gondoskodni róla, hogy 
e nap más oldalról is nevezetes legyen a legény-egyleti ta-
gokra nézve; miért is ő nagysága , a helybeli prépost és plé-
bános u r , az egylet iránt mindenkor tanusitott kegyességéhez 
képest , a védelőljáróság közreműködésével, számukra Ízletes 
estebédet rendezett; mellyet a legények az Ur-imádság ver-
sekbe foglalt hét kérésének elszavalása u t án , kellemes meg-
lepetéstől sugárzó arczczal kezdtek meg. Illy örvendetesen 
mult el ezen , ránk nézve kedves emlékű nap , bebizonyításául 
annak , hogy a fiatal iparmüveseknek is ártatlau öröm közt, s 
mégis a hitélet által emelt üdvös korlátok közt folyhatnak 
éltök napjai. Adja a Magasságbeli, hogy ez intézeteket nem 
csak az utókor, mellynek ezt egykor , mint csaladatyák a ta-
gok elbeszélendik, hanem a jelenkor is olly hévvel karolja föl, 
minővel hogy fólkaroltassanak, a jelen nemzedék igényli ! 
Isten áldja a tisztes ipart ! Ü r e s s y M. 

Kegyes adományok : 
A sz. István tiszteletére emeltetendő oltárra : 

Tek. S t o c k i n g e r Tamás orvostudor és tanár ur 5 frt — 1er. a. é. 
Tek. S z e n t a n d r á s s y Lajosügyvéd ur Eperjesen 105 „ — „ „ „ 
Mélt. báró E o t v ö s József , m. t. t. alelnök ur . 3 ,, — „ „ „ 
Tek. C s e n g e r y Antal ur, a m. t. t. jegyzője . 3 „ — „ „ ,, 
Tek. K o v á c s Gyula ur, nemz. múzeumi őr . 3 „ — „ „ ,, 
T. cz. E g g e n b e r g e r Ferdinand könyvárus ur — „ 36 „ „ ,, 
A bold. Ü r m é n y i Fer. fölött mondott gyászbe-

szédből begyült (42 péld.) 8 „ 40 „ „ „ 
A kegyes tanitó-rend kormánya 10 „ — „ „ ,, 
Nagyváradról egy valaki névtelenül küldött . . 4 ,, 50 „ „ „ 
.Sz.-Királ-szabadjai Rosos József birtokos . . . — „ 69 „ ,, „ 
Tek. Lángli Ignácz ügyvéd ur Pesten 50 „ — „ „ „ 

A Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulat czéljaira : 
T. cz. M a r k o v i c s Mátyás elemi-tanitó ur által, 

a pest-józsefvárosi, türedelem-utczai iskolába 
járó gyermekektől 4 frt 50 kr. a. é. 

Nt. Rézbányai János úrtól, névtelenül 
Az austriai missiókra 14 frt — kr. a. é. 
Keleti missiókra 'Pécsről) 3 frt 15 kr. a. é. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő : Btàdas Rudol f . 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pes ten , 1859. 
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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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, 8 Pesten a szerkesztőségi irodában : Belváros, Molnár-utcza, 10. sz. 

T a r t a l o m : Megyei zsinatokról. X. — E g y h á -
zi t u d ó s i t á s o k : Magyar-, Németország- és Mexico-
ból. — Könyvhirdetések. 

Megyei zsinatokról, 
x. 

4) A , v o t u m c o n s u l t a t i v u m ' é r t e l m e az 
e g y h á z s z e l l e m é b e n . 

Krisztus urunk, a keresztfán végbevitt isten-em-
berí nagy müvének az emberi-nemre világ végezeteig 
történendő applicatiója, s ennek szüntelen folytonu-
lása tekintetéből, egyházában p a p s á g o t rendelt. 
E papságot pedig, hogy a világnak világossága s a 
földnek sava legyen, mindazon eszközökkel fölruház-
ta, mellyek az ő működésének eredményét biztosítják. 
Nem csak a pápát egyháza fejévé, hogy igazgatná a 
nyájat ; de az átalános egyház külön részének teljes 
hatalommali tanítása- és igazgatásával külön pászto-
rokat is bízott meg, azon meghagyással, hogy ők 
egyszersmind maguk mellé teljhatalmuk egy részé-
vel fölruházott, és tőlök teljes függésben levő mun-
katársakat válaszszanak ; akarván, hogy az ő egy-
házában is, mint hajdan a zsidóknál, romai szent 
Kelemen szerint különféle rangfokozat létezzék. „Sum-
mo sacerdoti," mondja a sz. atya, „suamunia tributa 
sunt, et sacerdotibus locus proprius assignatus est, et 
levitis sua ministeria incunbunt" 1). S valamint az 
átalános egyháznak egységét Péter- és utódainak szé-
kébe s tekintélyébe tette le: szintúgy rendeleté-
ből minden egyháznak egysége azon pásztorok-
ban, kiket a Szentlélek az egyház kormányzásá-
val megbizott, öszpontosul. „Ut unitatem manifesta-
ret, unitatis eiusdem originem ab uno incipientem sua 
auctoritatedisposuit"2). „Atque illaprorsus divinaor-
dinatione, sicut Deus unus est et Christus unus, ita 
et grex unus ostenditur, et una Ecclesia, et Cathedra 
una Domini voce fundata" 3). Ezek folytán a Péter 

' ) Ep. I. c. 40. 
2) S. Cyprian, de Unitate Ecclesiae, p. 195. op. ed.ßaluz. 
3) Ibid., Ep. 40. ad pleb. p. 53; de Unit. Eccles.p. 195. 

személyében az összes nyáj legeltetése- és kormány-
zásával megbizott pápát, és az apostol szavai szerint, 
az egyház igazgatására a Szentlélek által rendelt püs-
pökét illeti kizárólag i u r e p r o p r i o az egyháziha-
talom , mert a püspök a pápával , mint a tagok a fő-
vel összeforrva, utódjai levén az apostoloknak a ren-
des hatalomban, ezek tisztét, helyét, rangfokát Isten 
egyházában örökségi joggal, i u r e h e r e d i t a r i o 
birják. „Per temporum et successionum vices Episco-
porum ordinatio et Ecclesiae ratio decurrit, ut Eccle-
sia super Episcopos constituatur et omnis actus Ec-
clesiae per eosdem praepositos gubernetur" *)• Ezek 
szerint tehát kapcsolatban YI. Pius (Bull. ,Auctorem 
fidei.') határozatával az áldozárok i u r e p r o p r i o 
semmi hatalommal sem birnak, sem az egyház kor-
mányzásába nem hivattak. A főpapok (sacerdotes 
primi ordinis) azok, kik a népek kormányzásával 
mfcgbi^vák ; az áldozárok csak a püspöki rend segéd-
jei s közremunkálok. Amazoknak a papi tisztelet leg-
főbb foka, főpapi méltóság, s cathedra, tanitó s birói 
hatalom adva, ezeknek csak másod-méltóság, s papi 
hivatal alsóbb rendben (sacerdotes secundi ordinis). 
És ime az egyháznak ezen örök időkre állapított is-
teni szervezetében; nem pedig, mintnémellyek hinni 
s terjeszteni szeretik, a theologusok fogárd okoskodásá-
ban keresendő a votum decisivum és consultativum köz-
ti különbség is. Ha a püspökök összegyűlnek az egész 
kereszténység érdekei, vagy az egyes tartományok 
szükségei fölött tanácskozandók, a határozatok e gyüle-
kezetekben, mindegyikök döntő szavazattal bírván, a 
szavazat többsége szerint keletkeznek, s igy a számnak 
tekintélyéből uj erőt is merítenek. Ellenben a püspök -
s az általa meghívott, neki mindenben alárendelt pap-
ságból álló megyei zsinaton (melly congregatio inae-
qualis) a püspök mint kizárólagos biró s kormányzó 
a megyében, minden egyszerű áldozárnak kizártával 
egyedül bir joggal törvényeket hozni, hatóságának 
egész terjedelmére kötelezőket2). Ezzel azonban ko-

S. Cypr. Ep. 27. 
2) V. ö. a ,Zsinatok tagjaira' vonatkozó 4. 5. 6. czikk. L 

,Religio' 1859. évi I. félév 345, 369, 409. 1. 
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ránsem fogunk kezet azokkal , kik a zsinati papság 
nyelvét nagy elővigyázattal lekötik, miszerint neki 
beszélni nem, de csak hallgatni szabad. Az egyház 
szelleme- s ősgyarkolatával, melly a papságnak a ta-
nácsadói votumot igenis megengedi, egyaránt ellen-
kezésbe jönnénk, ha az előbbi helytelen nézethez csat-
lakoznánk. Mert habáraz egyház a püspökökben ezen, 
a papságtól teljesen független hatalmat, mellytől az 
egyház üdve függ, elismeri s vallja, elvárja, kivánja, 
sőt rendeli mégis, bogy e magasztos s szent tisztet 
s hivatalt tanácsnokok nélkül ne igen gyakorolják. 
„Tantum autem munus illud et officium, mondja az 
aixi tartományi zsinat, non absque consiliariis exer-
cendum" '). Azért is a mostani uralkodó fegyelmi ha-
tározatok szerint a káptalan a püspöknek rendes s 
állandó tanácsa ; azonban e született tanács mellett is 
az apostolok roppant müvének sikeresb folytatásául 
a zsinatoknak mint rendkivüli tanácsnak összehívá-
sát az egyház sokszorosan parancsolja. És ime itt 
van alapja a tanácsadói szavazatnak is, mellyet az 
egyház a zsinaton egybegyűlt papságnak engedmé-
nyez. Nem létezik ugyan egyházi törvény, melly a 
püspököt kötelezné a zsinatok tanácsa elfogadása- s 
követésére (mint ezt a canonok bizonyos, meghatáro-
zott esetekben a káptalanokat illetőleg rendelik); de 
nem fogja-e szent hatalmának gyakorlatában saját 
lelkismerete megnyugtatására annyi elismert jóér-
zésüek különben is nem fogárd tanácsát meghall-
gatni s gyakran saját nézete-s belátásának elejbe ten-
ni? Mert legyen bár a püspök a legjobb szándok- s 
legszentebb akarattól lelkesítve; legyen a legkitű-
nőbb tehetséggel megáldva: kutató tekintete még sem 
láthat mindent, főleg korunkban, hol az emberi-nem 
a vallásban az alakoskodás művészetét mesterileg érti ; 
minden föláldozó szorgalma mellett sem örvendend 
azon sikernek, mellyet buzgósága méltán érdemel, 
sőt sz. Bemard szerint az alattvalóknak irányábani 
föltétlen engedelmességet biztosító lelkismerete mel-
lett könnyen azon veszélynek lehetne kitéve, hogy 
vagy a gondjára bizott nyájat , vagy pedig önmagát 
menthetlen zavarba ejtheti. Azért is sz. Cyprian mind-
járt püspöksége kezdetén leköté magát, tanácsnokok 
nélkül megyéje kormányzását illetőleg mit sem ha-
tározni: „Quando," mondja „a primordio episcopatus 
mei statuerim, nihil sine consilio vestro, et sine con-
sensu plebis mea privatim sententia agere." (Ep. 5. 
ad presb. et diac.) És méltán ; mert magasztos s fón-

' ) Cone. prov. aquensi?. T. 2. c. 8. p. 36. (Aquis-Se-
xtiis, 1852.) 

séges a lelkipásztorok hivatala is, mint kikkel a püs-
pök már több század óta, az ő hatalmának ugyan alá-
rendelt, de a plébánia határai közt iure proprio gya-
korlandó joghatóságot s pásztori gondjait megosztja. 
Ők a püspököknek az Ur szőlejében munkatársai, 
főpásztori hivataluk kötelességeiben s gondjaiban leg-
közelebbi részvevők, segédek s tanácsadók, kik irán-
toki állandó hűségben s alárendeltségben hivatva 
vannak bölcseségök, tapasztalásuk s edzett buzgal-
muk által könny itni a püspökök vállaira bizott terhet, 
s kik nélkül azok, hogy az 1849-ik évben Bécsben 
összeült püspökök szavaival éljünk, mit sem tehet-
nek. Ez okból sürgeti tehát az egyház, hogy éven-
kint maga közé gyűjtsék a főpásztorok ezen munka-
társaikat, miszerint igy nyugtalan gondossággal vizs-
gálják meg a zsinatokon: mi karban van a gondvise-
lésökre bizott szőlő, a család-atya rétjének egy része, 
mellyet izzadsággal kell öntözniök, s melly gondos 
szeretetöket igényli ; miszerint a lelkek üdvének buz-
galmától égő atyai szivök kedves munkatársaikkal 
kiirtsa a tövist és tüskét, melly a szőlőben nőtt, s an-
nak szépségét rutitja, s hogy kigyomlálván a gazt, 
mi a földet terméketlenné tette, a püspökök- s az ál-
dozárokat egybefüző sz. kötelék szorosabb megkö-
tése, a megtágult egyházi fegyelem helyreállítása ál-
tal, azt tevékeny mivelés mellett termékenyítsék. — 
Mindez pedig miként érhető el, ha a zsinatpapság-
nak néma szerepet jelölünk k i? Nem, ez nem lehet! 
Hisz ez az egyház szelleme- s világos akaratával el-
lenkeznék, s mit kívánni, annyit jelentene, mint a zsi-
natoknak, az egyház eme dicső ínstitutióinak műkö-
dését s hatását megzsibbasztani, s következményei-
ben minden sikertől megfosztani. — Igen, szabadsá-
gában van a zsinatpapságnak a dologhoz szólni, okait 
fölsorolni, az ellennézeteket megczálólni, a plébániák 
kezelésében behozandó javítások- s reformokat elő-
terjeszteni, nézeteinek igazolása végett tapasztalására 
hivatkozni, kérdéseket intézni, kéreményeket előter-
jeszteni, ezeket indokolni s fiúi tisztelettel sürgetni, 
sbt. Senki se is mondja azonban, hogy ez által a zsi-
nat békéje s menete megzavartatnék, hisz különben 
ezt sem a régi, sem a jelenlegi romai ,ordo celebrandi 
concilium' meg nem engedné. A régiből Thomassin 
azt következteti, hogy a zsinatokon fontos tárgyak-
ról okok s ellenokok megvitatása mellett tanácskoz-
tak. „Vides, mondja, ultro citroque res fuisse prius 
ventilatas sedula collatione, quam quidquam conclu-
deretur"1). A mostani romai Pontificale szerint pedig 

' ) V. et N. Ecclesiae disciplina. P. IL 1. 3. c. 75. 
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a megyei zsinat első gyűlésében a püspök a következő 
beszédet mondja : „Venerabiles consecratores et fra-
tres nostri charissimi, praemissis Deo precibus, opor-
tet, ut ea, quae de divinis officiis, vel sacris ordinibus 
aut etiam de nostris moribus et necessitatibus eccle-
siasticis a nobis conferenda sunt, cum charitate et 
benignitate unus quisque vestrum suscipiat, 
e t s i o u i f o r t e , q u o d d i c e t u r , a u t a g e t u r , 
d i s p l i c e a t , s i n e a l i q u o s c r u p u l o c o n t e n -
t i o n i s p a l a m e t c o r a m o m n i b u s c o n f é r â t 
etc." A második napi püspöki beszéd tartalma pedig 
ez: „Oportet, ut sicut hesterna die admonuimus beni-
gnam mansvetudinem vestram; de d i v i n i s o f f i -
c i i s e t s a c r i s a l t a r i s g r a d i b u s , a u t e t i a m 
de m o r i b u s e t n e c e s s i t a t i b u s e c c l e s i a -
s t i c i s , q u a e c u n q u e e m e n d a n d a , v e l re-
no v a n d a s u n t , C h a r i t a s o m n i u m v e s t r u m 
u b i c u n q u e n o v e r i t a l i q u a e m e n d a t i o n e 
c o n d i g n a in m e d i u m p r o f e r r e non ambiga t . 
ect."—A harmadik napiban pedig többi közt ez olvas-
ható: „E t c u i f o r t a s s e a 1 i q u i d, quod digestum 
est, d i s p 1 i c e t , charitati vestrae c u m b e n i g n i -
t a t e e t mod e s t i a i n t i m a r e n o n d i f f é r â t ; 
quatenus totum, quod synodali conventione nostra 
statutum fuerit vel renovatum, absque omni contra-
rietate, concordia sanctae pacis ab omnibus aeque cu-
stodiatur, ac teneatur, ad augmentum aeternae bea-
titudinis omnium nostrum" Azonban habár nem is 
kötelessége a püspöknek e megszólitó beszédet ,cum 
verbis formularibus' megtartani; ez mindazonáltal az 
egyháznak fönebb emiitett szelleme- s akaratáról el-
utasithatlan bizonyságot nyújt. Több egyházi me-
gyében szokásban volt, hogy a püspök a határo-
zatok fölolvasása után a zsinat befejezésénél a gyü-
lekezetet megkérdezte: ,Placent ne'? Ez is a romai 
,Ordo'-ban alapszik, melly azt mondja : „Post haec 
leguntur Constitutiones, si quae sunt per Syno-
dum approbandae, quibus lectis et per Patres, si 
placet, confirmatis ect." 2). XIV. Benedek azonban 
mondja, hogy ezt csak mint egyházi formaszerüsé-
get kell tekinteni, ós semmi esetre mint olly enged-
ményezést, melly nélkül a püspök által kibocsátott 
rendelvények érvénytelenek volnának. Fontosabb 
ennél egy más, némelly zsinaton divó szokás: tudnil-
lik miután a zsinati előterjesztvények, tulajdonképen 
előleges határozatok fölolvastattak, a gyülekezet 
egy vagy több választmányt nevez ki , melly a fól-

Pontif. Roman, p. 315, 320, 323. (Rönne 1752.) 
2) Ugyanott. 

olvasott előleges határozatokat megvizsgálja, s fö-
löttök tanácskozik; vagy pedig a gyülekezet külön-
féle osztályra szakad, hogy minden egyes osztály a 
körébe vágó tárgyak fölött komoly meghányás mel-
lett tanácskozzék. Illyenkor a zsinati promotor a 
gyülekezetet ekként szólitá meg: „Rmi. Rdi. vene-
rabiles viri ac Patres ! Emus Dominus Episcopus et 
Praesidens noster concedit vobis omnibus et singulis 
spatium consultandi et deliberandi super -Constitu-
tionibus synodalibus iam praelectis et promulgatis 
et a vobis omnibus auditis usque adcrastinum. Quod 
ut commodius facere possitis, in certas classes vos 
distribui, atque loca idonea, ubi post prandium fini-
ta statutorum synodalium lectione conveniatis, vobis 
assignari singulisque classibus unum exemplar sta-
tutorum dari mandavit." Itt következik azután az 
osztályok s a helyiségek meghatározása. Ezen uta-
sitás közlése után a zsinat második promotora kije-
lenti, hogy a meghatározott időre mindnyájan a ki-
jelölt helyen a statutumok fölött pártatlanul tanács-
kozandók s nézeteiket Írásban átadandók, megjelen-
jenek. „Ut omni deposito humano affectu... de sta-
tutis tractent. . . et sententias suas in scriptis offe-
rant" 1). És habár e módot nem akarjuk is mint tör-
vényes szabályt, vagy a papságot megillető jogot 
fölmutatni, nem tagadhatjuk mégis , hogy az némi-
kép a fönemlitett ,Ordo'-ban alapszik, mit maga XIV. 
Benedek is elismer. Mert L. IV. c. 1. a procurator 
kötelességéről beszélvén, azt mondja: „Sólet Episco-
pus aliquem constituere totius Cleri procuratorem, 
qui omnium nomine ea, quae decet, modestia et re-
verentia, dicat in Synodo, quae Clero displicent, 
quaeque ex iis, quae aut statuta aut statuenda sunt, 
difficiliora et aspera viderentur, simulque modum 
suggérât, quo illa emolliri Clerus optaret." Ugy 
szintén c. 2. ,de iudicibus'; c. 3. C. 7. és különösen 
1. Y. c. 4. n. 3 a zsinatokban meghatározandó ,casus 
reservati' iránt igen sok pontot tartalmaz, mik leg-
alább közvetve bizonyítják, hogy Benedek a pap-
ságnak a zsinaton nem egyátalában néma és tétlen 
szerepet jelöl ki. Ezekből tehát, ugy hiszszük, egészen 
más fogalmat nyerünk a papság tanácsadói szavaza-
táról , mint a millyent egyesek előadni szeretnek. 

5) A z s i n a t h a t á r i d e j e. Ezen utolsó kér-
désünkre, értekezéseinket mielőbb végökhez vezetni 
óhajtván, igen röviden eme megjegyzéssel felelünk. 
A baseli (Sess. XV.), s a tridenti (Sess. XXIV. c. 2. 
de reform.) zsinatok a megyei zsinatoknak é v e n -

' ) Harzheim , ,Concilia Grermaniae.' Tom. VIII. p. 835. 
* 
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k i n t i megtartását, egyházi büntetések terhe alatt, 
elrendelik. 

íme adott Ígéretünket beváltván, a hírneves 
Grerson ezen mondatával teszszük le tollúnkat: „Nul-
la fuit hactenus, nec erit in posterum perniciosior pe-
stis in Ecclesia, quam omissio Conciliorum." 

J. S . - M . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ë s z t c r g o m , dec. 8-án. Városunk e napokban ritka 

s magas-állásu vendéget volt szerencsés falai közt tisztelhet-
ni. Főmagass. berezeg S c h w a r z e n b e r g Frigyes ur, a ro-
mai sz.-szék bibornoka, s Prága berezeg-érseke, hivatalos te-
endői által akadályozva volt megjelenni Esztergomban mult 
hó 6-án ; melly napon Magyarország herczeg-primása, főma-
gasságu S c i t o v s z k y ker. János ő eminentiája az összes 
magyar egyház és haza vetélkedő szerencsekivánatai közt 
arany-miséjét a Magasságbelinek bemutatta. De ő eminentiája 
már akkor Ígérni szíveskedett, miszerint rövid idő múlva sze-
mélyesen óhajt Istennek ama ritka kegyelmeért szerencsét kí-
vánni biboros főpásztorunknak. Ez Ígéret beváltásául f.-hó 
5-én érkezve körünkbe, közörömünkre itt tölté az arany-mise 
hófordulati napját, dec. 6-át. A nánai pálya-udvaron m. ga-
lánthai F e k e t e Mihály püspök és primási helyettnök, ft. 
M a j s c h Jakab , S z a b ó József kanonok és gróf N y á r y 
Rudolf primási titkár urak fogadták ő eminentiáját, s őt 
nyalka huszárok előlovaglása mellett, a főmag. hg-primás hat-
fogatu diszhintaján az érseki residentiába kisérték ; hol hg-
primás ő eminentiája, s az esztergomi főkáptalan fogadta 
magyar szivélyességgel a magas vendéget. A biboros háziúr 
eszmedus felköszöntésében fölemlité, hogy Esztergom és Prá-
ga lelki rokonok, mivel sz. Béla püspökben mindketten lelki 
atyjokat és apostolukat tisztelik ; fölemlité, hogy mennyire 
örvend, vendégül fogadhatni azt , ki pápa ő szentségének 
benső tanácsában tagtársa, ki nem csak sz. Béla püspök szé-
kének . de egyszersmind apostoli erényeinek is örököse. Más-
nap a magas vendég a szives háziúr kiséretében a bazilikát és 
ennek egyházi kincstárát megtekintette ; azután a catacombák 
mélyeibe ereszkedett; majd ismét a zerge fürgeségével a ku-
pola legmagasb csúcsára ment föl, és ott örömélvezettel szem-
lélte a vidéket, melly szépség tekintetében csakugyan rit-
kítja párját . Erre a főmagasságu urak a helybeli papnöveldét 
szerencséltették látogatásukkal ; mellynek tanteremében a nö-
vendékpapok négyesben énekelt dallammal üdvözölték a ma-
gas vendéget, kinek is az ének szövege alkalmat adott , a 

*) Salve Princeps purpurate , 
Patriae in gremio ; 

Hospitem te veneramur 
Dulci cordis iubilo. 

111 '-> 
Advenisti e longinquis 

Alraae Pragae finibus, 
Salutare Iubilarem 

Praesulem cordicitus. 
Hie est Pater Celsus nobis , 

Ipse nostra G l o r i a ; 
Tanto sane cultu dignus , 

Multa plenus gratia, etc. 

fiatal szivek ez önkénytes hódolatát rájok nézve fölöttébb ta-
nulságossá tenni : kiindulván ugyanis az ének eme szavaiból : 
,Ipse nostra Gloria', őket jeles latin szózattal buzdítani ke-
gyeskedett , a papi hivatásnak önmagukbani buzgó kiképzé-
sére : hogy főpásztoruk, legbecsesebb javai felől kérdeztetvén, 
a kincsek helyett jól nevelt gyermekeire büszkén mutató ro-
mai hölgy példájaként, szintén örömmel mutathasson jól ne-
velt papnövendékeire ; s elmondhassa róluk : ,Ipsi sunt gloria 
mea' ! Hogy ezen apostoli intelem fogékony keblekre talált, 
bizonyította azon önkényt szívből fakadt háromszoros ,Éljen' ! 
mellynek harsogása közben a főmagasságu urak a kispapok 
étteremébe lemenni, az étkek jóságáról meggyőződni, sőt 
egyes növendékekkel szóba is ereszkedni méltóztattak. E 
kegy teli látogatás és leereszkedés, valamint az abban részesült 
növendékek szivében, ugy az ősrégi papnövelde évlapjaiban is 
kitörölhetlen betűkkel följegyezve leend! A bibornok-érsek ő 
eminentiája délután még a székes-egyházi könyvtárt vette 
szemügyre ; f. hó 7-én pedig útját Győr felé folytatta. Az Ur 
angyalai kisérjék őt jártában , keltében , és vezéreljék szeren-
csésen vissza érseki székvárosába! —Folyó hó 5-én estve még 
egy más, szerény baráti körben töltött ünnepnek is voltunk 
taRui. Ugyanis ft. P e l i k á n Nándor u r , pápa ő szentsége 
benső udvari káplánja, a sz. Istvánról czimzett papnöveldé-
ben 15 év óta a bibliai tanulmányok buzgó tanára, saját 
kérelmére hg-primás ő eminentiája által k e m e n c z e i plébá-
nossá kegyelmesen kineveztetvén, ez este vett bucsut tanitó-
társaitól, barátaitól ; másnap hivatása u j helyére költözendő. 
Összegyűltek tehát az estvéli ünnepélyre meghitt barátjai; de 
összegyűltek tanítványai is , az általa létrehozott s vezérelt 
papnöveldei énekkar tagjai : kik ez alkalomra szerkesztett vá-
logatott zenedarabokkal és dallamokkal tolmácsolták ifjú szivök 
háláját nagyérdemű tanitójok irányában. Mi is szivből kiván-
j u k a távozó plébános urnák és barátunknak magunk, és a szé-
les esztergomi megyében működő számos tanitványai nevében, 
hogy Is ten , ki a három istenfélő ifjút a tüzes kemenczében 
minden sérelemtől megóvta, óvja meg a távozó plébános urat 
is K e m e n c z é n minden testi és lelki bajoktól ; adjon neki 
erőt, malasztot arra, hogy ő legyen az apostoli fütő , ki Ke-
mencze lakóinak szivét az Isten szent szeretetére felgyulasz-
sza, s hogy e szeretet lángja tüzes oszloppá vál jék, melly 
Istennek kedves áldozat gyanánt az égig érjen ! -j-

Szeged , nov. közepén. Eletünk boldogságát csak ak-
kor fektetjük sziklaszilárd alapra, ha a tiszta erkölcsiség val-
lásos érzelme már az ifjú fogékony szivekben fölélesztve ápol-
tatik, és a minden üdvösnek kitárt gyenge kebel az erény 
magasztos gyakorlására felbuzdittatik ; ha a drága sarjadék az 
élet sikamlós utjain isteni religiónk legszentebb tanai szerint 
vezettetik, és a vallásos szertartásoktól áthatottan imádó tisz-
telettel járul Istenéhez ; ha tiszteletre gyulasztatik a dicsőült 
szentek iránt, és főkép az Isten anyját, ki reményünk és vi-
gaszunk kiapadhatlan forrása, üdvünk horgonya, fiúi szere-
tet- és hálával tisztelvén , annak hathatós közbenjárását kéri : 
akkor mennyei boldogság, szende öröm és édes nyugalom 
környezik még a késő kort is, és a hitszilárd lelkű keresztény, 
üdvözitő religiója által kitűzött hit-ösvényen tiszta öntudattal 
haladva, megdicsőülve szenderül jobb életre. 

Magasztos az ember rendeltetése. Nincs e földön mara-
dásunk , föl az égbe törekszünk , hova keskeny és járatlan, de 
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annál biztosabb ut vezet. Az ember Istennek képmása és a 
Szentlélek tiszta temploma levén, kell, bogy emberi méltósá-
gát és az erény szűz liliomát szenny nélkül megőrizze. Es mi 
által biztosithatjuk leginkább magunkat az élet ezer veszélyei 
közt, hogy Istennel egyesülten, hit- és erényben magaszto-
san futhassuk meg életünk rövid pályáját, ha nem annak ved-
szárnyai alatt, kit Isten minden szentek fölé helyezvén, menny 
királynéjává tett ? Igenis, csak ő általa lehetünk hitbuzgók, 
ő általa erénytiszták ; ő általa nemesbül szivünk és ápoltatik 
lelkünk amaz égi erényekben, mellyek re Istennek áldásai dú-
san harmatoznak ; ő általa áldatunk meg, mert még soha sem 
lehetett hallani, hogy valaki elhagyatott volna, ki szűz Má-
ria pártfogása alá menekült. Jézus szeplőtelen egyházában el-
hintett isteni mag mindenkor üdvös eredményeket termett, 
init bebizonyítanak ama törhetlen kőszirtkeblü jámborok, szent 
életű férfiak, kik mindannyi fénypontokként tündöklöttek 
egyházunk egén, kiket az isteni tanítás s Mária iránti buzga-
lom s tisztelet édesen vonzott az erény és szűz élet üdvös 
ösvényére. 

E szent czél elérése, a hitbuzgóság fölélesztése, az eré-
nyekbeni tökélyesbülés és Isten anyja iránti mély tisztelet lel-
kesítette fő-tanodánk vallásos ifjait is, kik az egyház üdv-szó-
zatát megértvén és romlatlan sziveikbe vésvén, megmutatták: 
hogy az erény ösvénye nem olly felette nehéz és töretlen, 
mellytől a gyarló ifjúkor visszarettenhetne, szép erkölcs-pél-
dával másokat is buzdítván, 241-en íratták be magukat a 
„Mária-egylet í !-bc, hogy annak védő szárnyai alatt Isten di-
csőségét , és a szent Szűz tiszteletét előmozdítsák. Megala-
kulván a szent egylet , folyó hó 6-án szivemelő ünnepélylyel 
avattattak fel a tagok nt. R o h r e r Antal ur , fő-tanodánk 
szelíd lelkű, hitbuzgó és mélytudományu igazgatója által, ki 
kenetteljes szavakkal fejtegetvén az ünnepély méltóságát, és 
a Mária iránti tisztelet erénydus eredményét előtüntetvén, 
őseink vallásos buzgóságára serkentette a tagokat, kik meg-
előzvén minket a Mária-tiszteletben, erény-példát hagytak az 
unokáknak, hogy dicső nyomdokaikat a hitszilárdság- és 
az Isten sz. anyja iránti hálás tiszteletben buzgón követvén, 
hit-életökhez méltó gyümölcsöket teremjenek. Fölolvastattak 
azután a tagok nevei és szabályai, mellyeket a lelkes igazgató 
megmagyarázván , azoknak lelkismeretes megtartására erélye-
sen buzdította az érdekletteket. Végül a tanárok egyike, mint 
az egylet elnöke, a szűz Mária iránti tisztelet fönségéről szól-
ván , serkenté a tagokat : hogy adja meg szűz Anyánk esede-
zése, miszerint annak szent koszorújában ne holt , hanem élő 
virágok legyenek ; hogy éltök gyökerei a legtisztább Szűz 
erényeivel egyesülvén, azoktól vegyék az éltető tápszert, 
melly őket átváltoztassa hervadhatlan virágokká, mellyeket a 
kisértetek heve soha ki ne szárithasson , az indulatok fergete-
ge soha le ne teperhessen, s a rossz példák szörnyű rohama soha 
el ne sodorhasson, hanem Istennek védő keze alatt dúsan virá-
gozzanak az Ur kertjében, mig meg nem érnek az örök életre. 

E hó 13-án ismét nagyszerű ünnepélynek valánk tanúi. 
Hat éve már , hogy Szeged felső városában az elemi iskolák 
épülete az időnek vas foga által haszonvehetlenné vált , s az-
óta a kis tanonezok bérelt, de egészségi és tanitási tekintetből 
czélszerütlen lakokban vették oktatásukat. A nevelés sz. ügyét 
szivén hordozó város, az időnek mostoha viszonyai reá is 
nehezülvén, bár túlterhelt a kiadásokkal, de nagylelkű a 

hasznos- és szükségesekben, főkép az ifjúság nevelése es okta-
tása körüli áldozatokban, teljes fényben diszlő uj iskola-
épületet emelt, melly ma a külváros legszebb részét ékesíti, 
s neki olly csint kölcsönöz, melly dicséretére válnék bármelly 
város jobb ízlésének. Emeli ezen emeletes, 6 osztályú, jól fel-
szerelt tan-intézetet egy torony, melly már mult század utolsó 
előtti évtizedétől fogva , mint templomomladék hirdeté az idő 
súlyait. E templom kölcsönzött sz. György nevet az utczának 
és térnek, mellyen a szép iskola áll. Az említett napon nagys. 
és ft. K r e m i n g e r Antal, cz. prép. és belvárosi lelkész ur, 
lenyes egyházi ünnepélylyel, a minorita-atyák egyházából 
körmenettel kiindulván , buzgó imák és szent énekek zengede-
zése közt az uj épületbe jött, mellyet egyházilag beszentelvén, 
ezreknek hálakönyörgéseivel visszatért a templomba, hol 
először sz. György vértanúnak , mint az uj iskola védszenté-
nek, olajfestésü s aranykeretbe foglalt ékes képét, mellyet 
özvegy K ö r ö s i Józsefné vallásos buzgalma áldozott, meg-
szentelvén, azután a szószékre lépett , és ajkai ihletett lelke 
hevével a néphez azon áldásokról szónokoltak , mellyeket a 
keresztény nevelés és tanítás nyújthat. Végre ő nagys. teljes 
egyházi fénynyel mutatá be a vérnélküli áldozatot. Az ünne-
pély emelésére a lankadatlan buzgalmu s magát az ifjúság 
nevelésére egészen feláldozó szerény férf iú, ki tettekben dus, 
erényekben gazdag, és buzgóságában bármilly akadálytól 
vissza nem rettenő, nt. T ó t h János, elemi- s reáltanodai igaz-
gató ur, rövid „Történeti emlék"-et állított össze, kinek vég-
szavaival fejezem be tudósításomat : „íme a gyönyörű s mér-
hetlen horderejű eredmény ! Igaz, hogy napjainkban az áldo-
zatok kétszerte súlyosak ; de azért ne bánjátok , t. cz. szülők, 
főkép magzataitok boldogitására czélzó áldozataitokat. Biztos 
tőke ez , tizszerezi a kamatot, mert gyermekeitek boldogsága 
forog kérdésben. És — hogy ez szülőitek teljesörömére csak-
ugyan egykoron valósuljon, használjátok föl, kedves gyerme-
kek , e szülőitek által közvetlenül hozott áldozatot ; szeres-
sétek ez u j , ezen csinos és czélotokra irányzott iskolákat 
serényen látogatni, azokban a buzgóságtokat eszközölni törekvő 
tanitóitokat szívesen hallgatni, azoknak engedelmeskedni. 
Higyétek el , kedves gyermekek, ez által leginkább hálálhat-
játok meg szülőitek áldozatait; ez által fogjátok megköszönhetni 
tanitóitok készséges fáradozásait ; ez által fogjátok végre kiér-
demelni a rólatok gondoskodó városi hatóság kegyeit. Mi pedig 
szivünk mélyéből kívánjuk, hogy e csinos iskolák virágozza-
nak a derék város teljes örömére, másoknak pedig utánozandó 
példájára!" B e r z a y Elek. 

Jolsva, november 24-én. Minél pompásabb az Ur háza, 
mellyben egy lelkipásztornak működnie ju tot t , annál nagyobb 
fokra hág fel az ebből eredő öröme ; mert ő az, kihez legjob-
ban illik a koronás sz. zsoltárnok szavait minél gyakrabban ismé-
telnie : „Uram, szeretem a te házadnak ékességét, és dicsősé-
ged lakhelyét." (25. zs.) És szeretjük hinni, hogy valamint 
nekünk, kik az Ur szőlejében munkálkodunk, ugy nemkülön-
ben híveinknek is vajmi jól esik, ha minél pompásabb egy-
házba gyűlhetnek össze, zengni dicséretet s tiszta áldozatot 
mutatni be a Mindenhatónak. E jó érzés, melly valódi öröm-
élvezetnek mondható, mindannyiszor megujul köztünk is, vala-
hányszor tornyunkon megkondul a harang, s olly szeretettelje-
sen hivogat minket az alatta pompázó szentegyházba. Hogy 
pedig minél hűbb tolmácslói lehessünk e szellemi élvezetünk-
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nek, ezennel közöljük „Jolsva városának u j olasz-stylü temp-
loma" leirását. 

Magyarország kitűnőbb szentegyházai sorában méltó 
helyet foglal a rosnyói püspöki megyébe kebelezett jolsvai 
parochialis egyház. Emelkedik ez két tornyával Jolsva váro-
sának , melly Grömör megyének másodrendű városa, s közel 
4000 lakost számlál — kellő közepén ; s az utazóra, ha a regé-
nyes Murányvölgyhez, kivált délkelet felől, közéig, magasztos 
látványt nyújt. Ugy látszik , mintha helyt állana e nagyszerű 
épitmény a Murányvölgy büszke királynéjáért, a hajdan fényes 
s erős Murányváráért, mert ennek volt örökös urai, hazánk 
elfelejthetetlen nagyai, a nagy Kohári-ak utolsó ivadéka, a 
boldog emlékezetű herczegasszony Antonia — s ennek fen-
séges f é r j e , néhai szász-kóburg-gothai fejedelmi főherczeg 
Ferdinand ő fenségének ritka bőkezűségéből állíttatott fel. 
Alapköve 1832-ik év September 24-én bibornok-herczeg-pri-
másunk ő eminentiája, akkori rosnyói megyés püspök által — 
a legnagyobb szertartással tétetett le, fennen hirdetvén mint-
egy honunk biboros főpapjának ebbeli apostoli buzgalmát. — 
Fölépítése 1838-ik év junius 13-án fejeztetett be. Örömünnep 
volt ez a jolsvai hivekre ; minek bebizonyítására a felhozott 
jegyzőkönyv szerint nyolcz ágyú vonatott fel a máris pompázó 
egyház magas falaira, s egy órahosszant történtek az üdvlö-
vések. Az egyház uj olasz stylben van fölállítva: külseje, 
valamint belseje is választékos egyszerűségre mutat; homlok-
zata négy vastag faloszlopon nyugszik ; az egész pedig roppant 
nagyságú négyszög köveken áll , mellyek majd félölnyire 
esnek a föld szinétől ; három ablaka félkör alakú ; két tornya 
a homlokzat két oldalán áll s keresztjeig 137' magas. A temp-
lom bensejét a 88 lábra felnyúló zártkupolás boltozat, az 
azalatt diszelgő ritka kiállítású párkányzat, és az oldalfalakon 
pompázó korinthi stylben kiállított, s gyönyörű gypskapitelek-
kel ellátott faloszlopok emelik. A szentély keresztalaku, mi-
nővé azt a két oldalán levő , egyiránt magas , tágas két sek-
restyéje teszi. A balra levő sekrestye, mellyről a szószékre 
fel járás van, a nagyhéten fölállittatni szokott szent sirnak 
rögtönözésére igen alkalmas. — A templom talapzata hamu-
színű négyszög kövekkel van kirakva. Bensejének hossza 116' 
2", szélessége pedig 80' 4." Főoltárán sz. Péter és Pál aposto-
lok képe ; két mellékoltára egyikén Urunk születése, másikán 
pedig sz. Clementina szűz képe van. Ez oltárképek magassága 
14', szélessége 8'. Festése igen csinos. A három ol tár t , egy 
szószék-, keresztkut-, s gyóntató-székkel együtt Brandl An-
tal , pozsonyi academiai képfaragó görög stylben, s mint áta-
lában megjegyeztetik , igen jutányos áron állította ki ; melly 
kiállítás megyénket atyailag kormányozó, s az Ur házának 
ékességeért szüntelen buzgó mélt. s ft. K o l l á r e s i k István 
ur által lőn rendezve 1855-ben. 

Az érintett három oltárképen kivül, még két falképe is 
figyelemre méltó. Első a bold, szűz Mária mint Isten anyjá-
nak, második pedig a keresztelő sz. János min ta pusztában 
predikálónak képe. Mind a két kép igen remek, és olajfest-
mény , s ugy látszik: eredeti mű. Az első iránt igen nagy ke-
gyelettel viseltetnek a jolsvai hivek, csak nemrég is egy 
előkelő hajadon gazdagon aranyozott rámába foglaltatá azt. 
E kép a főoltár jobb oldala felől egy régi metszetű aranyozott 
faállványon áll , mellyen sz.-mise alatt mindennap két viasz-
gyertya ég a buzgó hivek adományából. — A második kép a 

keresztkut fölött diszelg, s egy mesterségesen kiállított régi 
metszetű farámában van foglalva. E képráma diszitményének 
minden egyes részecskéje szabad kézzel kivehető s ugyanígy 
vissza is tehető a maga helyére. Nagyon sajnáljuk, hogy e rit-
ka kiállítású ékítményekből több darab hiányzik már , ugy 
szintén azt is , hogy valamint az első, ugy ezen második szent 
képnek is eredetéről semmit ki nem lehet nyomozni. E két 
képen a vallásos érzet, az eredetiség, a művészi lángész, és 
a szentség typusa ömlik el , s kicsi-magukban el lehet mon-
dani rólok, mit a Malta szigetén látott , s Michel Angelo 
Carravagiotól festett, kereszt, sz. János képéről a franczia tu-
dós, Lamartine mondott: „Voilà le fruit né sur l'arbre et non 
le fruit artificiel moulé en cire , et peint en couleurs fausses ; 
pittoresque d'attitudes, energie de tableau, profondeur de 
sentiment, vérité , et dignité reunies." (L. Lamartine „Sou-
venirs , impressions pensées, et paysages pendant un voyage 
en Orient.") „íme a fáról szakadt, és nem mesterkélt, viaszba 
mártott , s hamis színekkel kifestett gyümölcs. Az elrendezés 
festőisége, a festmény hatályossága, az érzelem mélysége, 
valódiság és méltóság mind egyesiilvék benne." Találtatik a 
jolsvai egyházban még egy régi idomú veres rezes s olaj fes-
tékkel bevont keresztkut is, melly már használaton kivül van. 
Erről azt mondja a hagyomány, hogy a murányvári, úgyne-
vezett Vesselényi-kápolnából hozatott volna ide. 

Az imént leirt parochialis templomba még egy annak 
megfelelő orgona is szükségeltetnék , valamint nem különben 
az is, hogy kerítése vas rácsozatos, s legalább egy öl magas, 
s jól elzárt legyen, minthogy igen sok küzdelembe kerül illy 
pompás egyházat kivülről is megóvnunk ; mert majd a gyer-
kőczök pajzánsága, majd némelly felnőttek rossz akaratja 
számtalan sok illetlenséget viszen véghez annak keritésén be-
lül ; csak nem rég is valami gonosz csont az oldalajtó melletti 
külső lépcsőzetet egészen elrontotta, s a faragott köveket ösz-
szetördelvén , azok vaskapcsait kihúzta. De a piaezon ácsor-
gó sertések is sokszor fel-felturkálják annak gyönyörű gyepe-
zetét, s jól elrendezett fácskáit. Kívánatos volna tehát , hogy 
mielőbb kerittetnék be templomunk. — Állapodjunk itt meg 
egy keveset, s kérdezzük meg Jézus anyaszentegyházát, lia 
nem igy történik-e vele , valamint az Isten házával azt történni 
lá t tuk? Igen, vannak amannak is pajzán gyermekei, kik nem 
rossz akaratból, mint épen tudatlanságból ártanak neki ; van-
nak, fájdalom ! olly gonosz akaratú öregebbjei is, kik sertések-
ként turkálnak üdvös intézményeiben, s piszkos ormányaikkal a 
fogékony szivekbeesett Isten igéjét kitúrni mindenha erőköd-
nek. Azok végett történt e kis eltérés, kik szükségtelennek mond-
ják a templom körüli tért magasabb korlátokkal körülfogni, és 
használatán kivül zárva tartani, mintha akkor rövidségök len-
ne a városiaknak, kik eddig szabadon járhatnak azon keresztül. 
Azt is meg akartuk értetni az által azon hitközömbösökkel, hogy 
nálunk a templom kerítése Í3 szent, s hogy ezt sehogysem 
lehet — mint ők tervezték vala — nyilvános sétatérnek al-
kalmazni , s hogy e szerint minden jóravaló kereszténynek 
érdekében kell feküdnie, hogy abban valami illetlen dolgok ne 
vitessenek véghez. Mert valljon rosszabbak lennénk-e mi e 
tekintetben a mahomedánoknál, kiknél, mint tudjuk, a moschea 
körüli tér olly szent, hogy ahhoz egy nem-mahomedánnak még 
csak közelítenie sem szabad, maga pedig a mahomedán csak 
a legnagyobb áhítattal közeledik feléje ! Az érintett kívánni-
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valókat illetőleg, egyházunkra nézve azon édes reményben 
élünk, hogy, a mennyiben azok az egyház pénzéből ki nem 
telnének, a fenséges kegyúr, szász-kóburg-gothai fejedelmi 
főherczeg August ő fensége, kinek bőkezűségét csak kerüle-
tünkben is több egyházi, s iskolai épület hirdeti, a Murány-
völgy egyházi épületeinek ezen remekétől sem vonandja el 
hatalmasan segitő jobbját ; de méltóságos főpásztorunk ritka 
buzgalma is kezeskedik róla , hogy e hiányon segitve leend. 

H a f f n e r Ignácz, jolsvai plébános. 
PÓcs-Petri , december 6-án. Ismét egy szent öröm-

napja volt Zabolcsnak ; még elevenen élt szivünkben a doro-
ghi templomszentelés hálás emléke, még visszarezegtek lelke-
inkben a legkegyesebb főpásztor iránt tanusitott hódoló tiszte-
let hangjai , midőn egy másik templomszentelési ünnepélyre 
liivott össze bennünket a kerületi esperes testvéri szózata ; 
igen, mi a mult hó 20-án a lugosi templomszentelés ünnepét 
ültük. Lúgos az egri megye legszélső helységeinek egyike ; 
népe romai- és görög-katholikus, az utóbbiak régi templom- s 
parocliiával is birnak , mig az elsők évszázad óta táplálták a 
vágyat , hogy nekik is legyen templomuk , hol liálaimájokat 
bemutathassák a mindenség legszentebb alkotójának ; s ime 
a hő vágy teljesedésbe ment, s ott áll a valóban szép templom 
mint egy őrszem a tágas nagy megye véghatárán , ott áll ün-
nepies sziliben , hiva, intve az elmenő népsokaságot : Jertek, 
imádjuk az Urat. Kell e mondanom, hogy a költségek tetemes 
részét a jótéteményekben kifogyhatatlan legkegyesebb főpász-
tor nyujtá? De a nép is meghozá adóját, mert a szükséges 
napszám- s fuvarokon kivül majd 6000 forintig adakozott meg-
takarított filléreiből ; az illy nép megérdemli, hogy tette nyil-
vánosságra hozassék. Hálásan kell itt megemlékeznünk ft. 
Huberth József esperes s nagykállói plébános úrról, ki a szent 
Erzsébetet ábrázoló, arany keretű, igen szép képet, melly Ré-
vész festő dicsőségére válik, 300 forintnyi költséggel Isten iránti 
buzgalomból ajándékozá. A beszentelési szertartást főpásztori 
engedély mellett, Zabolch ernyedetlen buzgalmu főesperese, 
a már kanonoki székre méltatott Perger János prépost ő 
nagysága, az egybegyűlt kerületi papság segédlete mellett 
végezé ; a szent beszédet maga a templomépítés legfőbb té-
nyezője , a fönebb említett esperes ur tartá. A vidékről is, da-
czára a komor időnek, nagy számmal gyűlt a nép, s az örö-
mében tulboldog rom. kath. lakossággal testvérileg egyesülve 
bangoztatá a hálaadó szent énekeket, mellyek bizonyára fel-
hatottak a Magasságbeli szent trónjához. Mi áldást kivánunk 
a lugosi hivekre, s Isten szent segélyét, hogy a még hátra-
levő díszítéseket is bevégezhessék. Kedvesen meglepő volt, 
midőn szentelés után a nép vénei hálás köszönetet szavaztak a 
szertartásokat végzett kanonok, és az épités körül kifáradni nem 
tudó kerületi esperes uraknak , kérve a körünkből elmenendő 
kanonok u ra t , hogy a nép háladatos érzelmeinek a legjobb 
főpásztor előtt is tolmácsa lenni kegyeskedjék. Nem hiányzott 
a kedélyes lakoma ; átalános volt a jó kedv , mellyet felfoko-
zott a kanonok ur ama vigasztaló nyilatkozata, hogy a legke-
gyesebb főpásztor határozott akarata, Lúgost anyaegyházzá 
emelni; — segélje Isten! — Másnap Nyir-Adonyban tartá a 
kerület évszaki gyűlését, hol szívélyes szavakban vett bucsut 
eddigi tisztelve szeretett főesperesétől, lelke mélyéből kivánva, 
hogy Isten szent angyalai kisérjék őt minden utain, s a szent 
Szűz oltalma legyen vele. T. — 

Cryorok, nov. 21 -en. Napjainkban átalános a panasz 
a szük s mostoha idők miatt. De azért , Istennek hála ! talál-
tatnak a hivők között elegen , kik az első keresztényi száza-
dok példáit követve, filléreiket örömmel lerakják az Ur oltá-
rára. Hiveim közül is többen járultak ez évben adománya-
ikkal az egyház ékesitésére, kiknek neveit nem azért emlí-
tem föl, mintha dicséretemmel jutalmukat elvennék, hanem 
inkább azért , hogy példájok másokat is utánzásra indítson. 
Gryorokon rossz karban levén az orgona, mig. M a r k o -
v i t s Clementina, cs. kir. tanácsosnő asszony közbenjárása 
által 250 frton egészben megujittatott ; tiszta adományok-
ból e czélra bejött 150 fr t a. é. — A kalváriára P u s k á s 
Theréz, szegény Özvegynő 25 frton uj csinos, a fájdalmas 
b. Szüzet ábrázoló képet szerzett. — H o l c z e r János, uj-
paulisi földmives 80 pfrton két , gazdagon megaranyozott u j 
selyemzászlót vett a ménesi templom számára. — C s o r d á s 
Franciska, uj-paulisi lakos kéregetés utján annyi pénzt szer-
zett, hogy ebből Magyarország patronáját ábrázoló, bold, szűz 
Mária szobra vétetett. Mindezen jótevők között nem lehet 
hálaköszönetemet nem nyilvánítanom F o r r a y Julia grófnő 
ő excellentiájának, ki jóllehet megszűnt a gyoroki egyháznak 
védnöknője lenni, mégis jóságát most is érezteti templomom 
számára : egy gazdagon megaranyozott szelenczét küldött, 
mellyben a betegek számára az Oltári-szentség és sz. olaj őriz-
tetik. — Mindezen jótevőknek az Istentől bő jutalmat kérek. 

K o r n is József, plébános. 
Mémctország. A rajnai tartományban, a pápa ő szent-

ségének átnyújtandó hódolati föliratok nem csak minden vá-
rosban , de a legkisebb falvakban is aláíratnak ; mellyekben a 
legélénkebb tisztelet tanusittatik IX. Pius irányában, helyte-
lenittetvén mindaz, mi sz. Péter utódjának tekintélye és 
öröksége ellen terveztetik. A k ö l n i hódolati nyilatkozatot 
már több ezer katholikus , közöttök magasb állású hivatalno-
kok , előkelőbb rangúak , birák , ügyvédek , orvosok , tanárok 
aláírták. Ugyanilly lelkesedés nyilatkozik Münsterben is, és 
egész Westphaliában. Nevezetesen Paderbornból a poroszor-
szági herczeg-regenshez fölirat intéztetett, mellyben a katho-
likusok abbeli kívánságukat és kérésöket fejezik ki , hogy ne 
engedje meg, miszerint a szent-szék, birtokától megfosztassék, 
s a többi nagyhatalmasságoknál vetné magát közbe a szent 
atyának, az ő alattvalói két ötödrésze lelki főpásztorának jo-
gai mellett. 

B e r 1 i n bői a „Prager Ztg"-nak írják , hogy a Borosz-
lóból pápa ő szentségéhez intézendő hódolati fölirat ott a con-
servativ körökben a legmelegebb pártolásnak örvend. Mann-
heim , Heidelberg, Carlsruhe városok- s más helyeken ha-
sonló föliratok készittetnek. 

A b o r o s z l ó i herczeg-püspök, habár súlyos beteg-
ségben szenved, pásztori körlevelet intézett megyebeli papsá-
ga- s híveihez, mellyben pápa ő szentségeért az illető imákat 
megrendelvén, igy fejezi be főpásztori szózatát : ,Vajha a min-
denható és kegyelmes Isten, ki Péter bilincseit az első keresz-
tények egyérzületü s bizalmas könyörgéseire leoldotta , a mi 
imánkat is meghallgatná !" 

Mexico. A szabadelvűeknek a kath. egyház ellen in-
tézett rakonczátlankodásairól a ,Propagateur catholique' kö-
vetkező részleteket hoz : Juarez , a szabadelvűek pártjához 
szító elnök , Vera-Cruzban két legnagyobb templomnak ezüst 



384 

edényeit s ékszereit, mellyeket az illető plébánosok a spanyol 
consul palotájába vittek biztosság tekintetéből, onnan erő-
szakkal vitette e l , elküldvén a nagy értékű templomi kincset 
az egyesült államokba, hogy ott annak árán hadi szerek vá-
sároltassanak. Oajacában az elnök eme templomfosztogató ren-
delete ellen az ágostoni, sz.-ferencz-rendi, carmelita és irgal-
mas szerzetesek erélyesen tiltakozván, e bátorságukért neve-
zett szerzetesek a köztársaság területéből elűzettek, fekvő 
birtokaik lefoglaltatván, birói zár alá helyeztettek. A püspöki 
helyettes és annak t i tkára, kik , értésökre adatván e jogbitor-
lás , ovástételöket az elnökez küldötték, Californiába szám-
űzettek. A főpásztorukhoz hü plébánosok plebániájok elha-
gyására kényszerittettek. S ekkor, eltávolíttatván a lelkipász-
torok , a harangok a tornyokból levétetvén, az érez ágyuk 
öntésére fordíttatott. Lám , ebben áll a polgárisultság és sza-
badság , mellyeket Juarez zászlajára kitűzött. De nem csak 
Vera-Cruzban, hanem Moreliában is hasonló üldöztetéseknek 
kitévék a katholikusok. A székes-egyház kiraboltatott, a sz.-
ferencz-rendiek és carmeliták kolostorai bezárattak, maguk a 
szerzetesek részint tömlöczbe vettettek , részint száműzettek. 
Az egyik áldozárt, ki az egyházat olly vakmerően megtámadó 
Torres tábornoknak a szentségeket kiszolgáltatni vonakodott, 
a legnagyobb kegyetlenségekkel illették. Louis-Potosiban a 
papságtól minden fekvő birtokot elvettek, a stola-járulékokat 
pedig eltörölték ; kihirdetvén, hogy ők maguk (t. i. a szabad-
elvűek) fogják a keresztséget kiszolgáltatni, s egyéb egyházi 
szertartásokat, még pedig ingyen, végezni. Zacatecasból 
majdnem az egész kath. papság száműzetett. A guadaloupei 
kolostort kezdetben megkímélni látszottak ; azonban ez csak 
azért történt, hogy annál dühösebben intézhessék a szerzete-
sek ellen megtámadásaikat. Éjjeli 10 órakor megrohanták a 
kolostort, a papokat kiűzték , s mindent kiraboltak. A nép az 
elűzött szerzetesek pártját fogta ; de a rakonczátlankodók kar-
tácscsal lődöztettek a népre, mellyből 12 halott maradt a föl-
dön, 30 pedig fogságba hurczoltatott. Igy akarja Juarez a 
néppel a szabadságot megkedveltetni. 

Könyvliirdetésck. 
Megjelentek , és a Szent István-Társulat ügynöki hiva-

talában megszerezhetők : 
, E g y e t e m e s M a g y a r E n c y c l o p a e d i a . I. kö-

tet. Kiadja a Szent-István-Társulat. Szerkeszti T ö r ö k Já-
nos, a magyar akadémia tagja. Pest , 1859.' N. 4.-r. 70 iv. 

A társulat tisztelt tagjait és előfizetőit illető példányok 
szétküldetése már megindittatott ; mások által az Encyclopae-
dia' jelen kötete könyvkereskedés utján megszerezhető 4 au. 
ér. forintért. S minthogy e szerint e munkához a társulati ta-
gok jutányosabban jutnak, 3 p.frtnyi évdijok fejében az Ency-
clopaedián kivül még egyéb nyomtatványokban is részesülnek, 
tisztelettel értesítjük a közönséget, miszerint a társulatba újon-
nan belépni szándékozó tagok és előfizetni óhajtók az Ency-
clopaedia első kötetét egyelőre még folyvást megkaphatják, 
csak sziveskedjenek ez iránt vagy egyenesen a Szent-István-
Társulat ügynöki hivatalához (Lipót-utcza, 8. sz.) intézendő 

leveleik által, vagy pedig a társulat tiszteleti tagjainál jelent-
kezni. 

, Ü r m é n y i F e r e n c z e m l é k e . Egyházi beszéd, 
mellyet az üdvezült fölött a Vaálon 1858. april 15-én megtar-
tott gyász-isteni-tisztelet alkalmával mondott D a n i e l i k Já-
nos , egri kanonok , s a Szent-István-Társulat alelnöke. Pest, 
1859.' N. 8-r. 22. 1. Ára , fűzve : 20 kr. a. é. 

E jeles szerkezetű beszéd eladásából folyó e g é s z jö-
vedelem a Sz.-István-Társulat által a pesti lipótvárosi basili-
kában a sz. István király tiszteletére emeltetendő oltárra 
van szanva. 

Megjelent: ,M a g y a r o r s z á g P r i m á s a . Közjogi 
és történeti vázolat. Irta T ö r ö k János, a m. academia tagja. 
Pes t , 1859.' 4-dr. 528 1. Ajánlva van az esztergomi főkápta-
lannak , bibornok-herczeg-primás ő eminentiája aranymiséjé-
nek emlékeül. 

Ezen, mind történeti belbecsre, mind kiállítási díszre 
nézve jeles munka két főrészből áll. Az első rész czime : E m-
1 é k i r a t , melly XVI főszakaszban az esztergomi érsekek, 
mint magyarországi prímások méltóságának közjogi kifejlődé-
sét s jelentőségét szoros összefüggésben s párhuzamban Ma-
gyarország történetével szent István korától kezdve a mai 
időkig, oklevelekre utalva, kimutatja. A második rész a ma-
gyar primási méltóság-, története- s közjogi viszonyaira 
vonatkozó 216 oklevelet foglal magában az eredeti nyelven, 
mellyek közül 36 most először lát napvilágot. E második részhez 
F ü g g e l é k van csatolva, melly 11 régi oklevelet, archaeo-
logiai visszapillantásokat, a magyar koronajelvények magya-
rázatát , s az esztergomi érseki p i s e t u m r a vonatkozó fölvi-
lágositásokat foglalja magában. — A munkát többrendbeli il-
lustratiók ékesítik ; illyenek : 15 primás arczképe, nevezetesen : 
Pázmány Péter a c z é l m e t s z e t b e n , Oláh Miklós, Forgách 
Ferencz, Lippay György, Szelepchényi György, Széchenyi 
György, Christianus Augustus, Eszterházy Imre, Barkóczy 
Ferencz, Batthyány József, Kopácsy József, és Scitovszky 
János k ő n y o m a t b a n , és Vranchich Antal , Kollonich Li-
pót és Rudnay Sándor fametszetben. Továbbá Vitéz János 
sirkövének ábrá ja , s az esztergomi vár rajza, mint annak ki-
épittetése tervezve van ; azután egy lap , mellyen Bakacs Ta-
másnak patriarchai keresztje, valamint Lippay György és 
Széchenyi György prímásoknak közelebb fölfedezett sirjaikban 
talált mellkeresztjei ábrázolva vannak stb. 

Az összes mü előfizetési ára, mellyen ez év végéig még 
megszerezhető, 5 p frt ; bolti ára uj évtől kezdve 6—7 uj fo-
rint leend. Megrendelhető minden hiteles könyvárus által, 
különösen pedig L a u f f e r és S t o l p könyvkereskedésében. 

H e l y r e i g a z í t á s . A ,Rel igio'mult , vagyis dee 12-ről ki-
adott száma hibásan van 45-nek jelölve e helyett : 44. Minthogy azon-
ban az ivnyi melléklet a kimaradt számok egyikét pótolja , az előbbi 
szám 44- és 45-re kijavitandó. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő: R4.ádas R u d o l f . 

Nyomatott B e i m e l J. és K o z m a Vazulnál. Pesten , 1859. 
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RELIGIO. 
k a t i t . 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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Si.-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza 8. sz.). 

T a r t a l o m : Mária Krisztina, nápolyi királyné. — 
,Sequential — IX. Pius pápa ô szentsége, s ő kir. fensége 
Fridrik , badeni nagyherczeg közti egyezkedés. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Síavonia-, Austria- és Né-
methonból. 

Mária Krisztina, nápolyi királyné. 
IX. Pius pápa ő szentségének ez évi jul. 9-iki 

helybenhagyó kibocsátványa következtében a szo-
kásos bizottmány íölvevé Mária Krisztina nápolyi 
királyné boldoggá- és szentté-avattatásának ügyét. 
Tudvalevő dolog, hogy Isten ő felségének e hü és 
tiszteletre méltó szolgálója 1836-ik évi január 31-én, 
életének huszonharmadik évében halt meg, s ajta-
tossága-, erényei- és jóságos cselekedeteiért a hivek 
előtt szent hirben állott. 

Háromszáz két folyamodvány intéztetett pápa ő 
szentségéhez bibornokok, püspökök és más kitűnő 
egyházi és világi férfiak részéről a fönemlitett hely-
benhagyás kinyerése végett, s kétrendbeli vizsgáló-
biróság, mellyek egyike Genuában, mint a hol 
Mária Krisztina több évig tartózkodék, másika Ná-
polyban végzé nyomozó kötelességét, számtalan ta-
núvallomást gyűjtött egybe, mint ollyanokat, mely-
lyek egytől egyig az Isten e jámbor szolgálójának 
szent hitéről, erényeiről, csudatételeiről tesznek bi-
zonyságot. Ezen tanúvallomások a fidei promotor 
észrevételeivel és a postulatorok védbeszédeivel 
együtt a S a c r a C o n g r e g a t i o R i t u u m nevü 
bíbornoki testület részére ki is nyomattak, s az 
egész munka 7ü0, 4-rétü lapra terjed. 

Mindezen irományok, s lelkismeretes nyomo-
zások csak kezdetét, illetőleg előzményét teszik a 
még hasonlithatlanul szigorúbb és jelentékenyebb 
nyomozási, megvitatási és vizsgálati munkálatoknak. 
Természetünknek velünk született gyengeségét te-
kintve, az egyház, mielőtt ünnepélyesen kinyilatkoz-
tatná, hogy valamelly teremtmény, hősies erényei-
nél fogva megérdemli a nyilvános tiszteletet, az 
emberektől, a kortól, sőt magától az isteni halalom-
tól is kivánja, hogy erre nézve próbaadatok ter-
jesztessenek legfőbb ítélőszéke elé. 

A „Civiltá cattolica" czimü olasz folyóirat, 
Mária Krisztina életirását adván, azt a következő 
emlékeztetéssel nyitja meg : 

„Nem tudjuk, az égnek milly kiváltságánál fog-
va — igy ir a nevezett folyóirat, octoberhavi má-
sodik füzetében — a legutóbbi időkben maga Nápoly 
több szentet adott az egyháznak, mint a többi összes 
olasz föld. Ugyanis ha igaz az, hogy a természet 
bájai rendesen megragadják és az égi dolgoktól 
elvonják a lelket: ugy a nápolyi királyság, melly 
tiszta és egészséges éghajlata, gyönyörű vidéke, ter-
mékeny földje, elbájoló tengerpartjai miatt Olasz-
ország kertjének neveztetik, — a nápolyi király-
ság — mondjuk — kell, hogy megnehezítse azok-
nak szárnyait, kik a szentek magasztos regiójába 
akarnak fölemelkedni." 

„Mindazáltal ez azon föld, mellyre Péter és Pál 
apostol-fejedelmek először léptek, midőn a Szentföld-
ről eltávoztak ; itt vetették el először az üdvözítő 
hit magvait. E szerint nincs mit csudálkoznunk azon, 
hogy Nápoly szenteket szül és nevel, s csak olly 
termékeny a csudatételekben most is, mint volt Jé-
zus Krisztus egyházának első századaiban. S való-
ban, nem merülnek-e föl napjainkban is, a nápolyi 
hü nép szemeláttára, csodatettek, minő a szent Ja-
nuár vérének folyó állnpota?" 

„Az ignorans és hitetlen emberek a nápolyiakat 
babonás,miveletlen, s gyermekies szenteskedéshez szo-
kott népnek tartják; ugy látszik ennél fogva, hogy az 
illyenek megszégyenítésére az Isten mennyei te-
remtményt küldött Nápolynak, s azt királyi trónra 
helyezé, honnan ő a világra a legszentebb fényt 
ragyogtat ta . . . Ez Mária Kr isztina személyében meg-
történt; s mi hasznos dolgot vélünk cselekedni, mi-
dőn e dicső királyné emlékét olvasóink előtt föl-
elevenítjük." 

,,Savoy-i Mária Krisztina tanuja volt annak, 
hogy nagybátyja és atyja nagylelküleg lemondot-
tak az uralkodásról : az egyik, IV. Károly Emma-
nuel azért, hogy szeretett nejének elveszlése után 
hátralevő napjait a zárda magányában kizárólag Is-
tennek szentelje; a másik pedig azért, mert nem 
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akart meghajolni olly kormányforma előtt, melly 
lelkismeretével ellenkezett. 0 maga nőül menvén II. 
Ferdinándhoz, ennek folytonos például szolgált, s esz-
közlője volt azon jámborság- s kegyességnek, melly 
e fejedelmet ékesité. Jelenleg az ég magasságáról a 
legtisztább dicsfényt árasztja szeretett fiára, kit szü-
letése után alig két hetes korában csókolt meg utoljára, 
— értjük a most uralkodó nápolyi fejedelmet, kinek 
legdicsőbb jogczime népének szeretete- s tiszteletére 
kétségkivül az , hogy szülöttje egy szent életű ki-
rálynénak." 

Lapunk terjedelme nem engedi, hogy egész 
életét irjuk le egy olly nőnek, ki sok tekintetben 
mint keresztény leány és herczegnő, feleség és király-
né jámborsága- és ajtatosságáról olly csudálatos tanú-
bizonyságokat hagyott hátra; s hogy elősoroljuk azon 
huszonegy rendbeli nyomozó eljárás eredményeit, 
mellyeknek részletes leírását az illető bizottmány 
terjedelmes munkában nyujtá át az ez ügyben ta-
nácskozó bíbornoki gyülekezetnek ; vagyis hogy elő-
számláljuk az összegyűjtött hiteles tanúvallomásokat 
az Isten e hőslelkü szolgálójáról, a természetfölötti 
adományokról, mellyekkel életében tündöklött, s a 
csudatettekről, mellyek halálát követték. Elég le-
gyen itt idézni fönséges nővéreinek, Mária Anna au-
striai császárnő-, és Mária Theresia parmai herczeg-
nőnek, valamint felséges férjének, II. Ferdinand ki-
rálynak s néhány főbb udvari személynek nyilat-
kozatait, mint olly okmányokat, mellyek Isten-
nek dicsősége s a történet tekintetében egyiránt ér-
dekesek. 

A két nővér nyilatkozata igy hangzik : „Az Is-
tennek tiszteletre mél-tó szolgálója, savoyi Mária 
Krisztina, azon kiváltságos lelkek egyike vala, kik 
isteni kedvezés és kegyelem által megelőztetve, ugy 
látszik, hogy az eredendő bün gyászos eredményei, 
vagyis azon rendetlen szenvedélyek nélkül szület-
nek a világra, mellyeknek Ádám összes maradékai 
már éltök hajnalában alávetvék." 

Mária-Krisztina születettCagliariban 1812-ik évi 
nov. 12-én; atyja Victor Emmanuel, Sardinia királya, 
anyja Mária Theresia, austriai főherczegnő vala. A 
keresztség szentségében részesült, születése utáni na-
pon, tartatva a sz. keresztvízre nagybátyja és nagy-
nénje , Károly Felix s Mária Krisztina által, melly 
utóbbinak nevét fólvevé. Már csecsemő korában mu-
tatkoztak rajta a szóban levő rendkívüli lelki ado-
mányok, mellyek őt az egész királyi család, de leg-
kivált a magas fölfogásu, éles eszű és ajtatos lelkű 
anyja leggyengédebb szeretetének tárgyává tevék. 

A királyi gyermek olly annyira ragaszkodék édes 
anyjához, miszerint alig lehete őt tőle elválasztani, 
s estve is csak édes anyja tudta őt elaltatni; ki ezen 
gyöngéd anyai kötelességét teljesítendő, a legünne-
pélyesb udvari összejövetelek és diszlakomák szín-
helyét is elhagyá. Három éves korában a kedves 
gyermek betegségbe esvén, csak anyja karjain ta-
lált nyugalmat, és sirva fakadt, valahányszor őt tő-
le elvenni akarták. 

Serdülő korában igen szelid és csendes jellemet 
tanúsított; az erény gyakorlása észrevehetőleg leg-
kisebb megerőtetés- vagy küzdésbe sem került neki, 
hanem az lelkülete természetes következményének 
vagy eredményének lenni látszott. A királyi ház 
szolgálati személyzete, legkivált pedig Mária Krisz-
tina fönséges nővérei, kikkel folyvást a legbensőbb 
szeretetben élt , legkisebb hibáját sem vették észre, 
s ugy találták, hogy a legnemesebb s leggyöngé-
debb tulajdonok gyakorlata neki semminemű meg-
erőtetésbe sem került. Arczán nyugalom és vidám-
ság tükröződött vissza, rendszerető volt minden cse-
lekedetében , mindenkor hódolt királyné-anyja aka-
ratának , engedett idősb testvérei kívánságának, val-
lási kötelességeit örömmel teljesité, jámbor vala és 
nyájas mindenki irányában. „O valódi angyal !" volt 
az őt környezők egyhangú nyilatkozata. S valóban, 
ártatlansága, lelkének tisztasága, kitűnő észtehetsé-
ge hasonlított az angyaléhoz, ki mintha csak em-
beri alakban laknék e földön. Nővérei örvendettek e 
magasztos lelki tulajdonainak, a nélkül, hogy azo-
kon szerfölött csudálkoztak volna, meg levén győ-
ződve, hogy a Mindenható azokkal már születése-
kor ruházta fel őt. 

A királyi szülők leányukat két nevelőnére, 
B o s i o és M a m m e l l i asszonyságokra bizták, kik 
naponkint egymást fölváltva őrködtek mellette. Ezek-
nek tanúvallomásai nyomán, elhagy va a kevésbbé 
jelentékeny részleteket, csak annyit emiitünk meg, 
hogy Mária Krisztina már zsenge korában igen sze-
retett imádkozni, s legfőbb öröme az volt, ha jelen 
lehetett az udvari kápolnában, és a város templo-
maiban végzett isteni-tiszteleten. Mária Theresia ki-
rályné , midőn mint özvegy Genuában tartózkodék, 
rendesen leányai társaságában jelent meg az egy-
házi ünnepélyeken, hol azoknak lelkei az isteni-tisz-
telet fenséges módjának s a lélekemelő vallási szertar-
tásoknak láttára, a magasztos egyházi énekek halla-
tára az égiek utáni vágyakodással eltelvén, ellen-
szenvet tanúsítottak a földi élvek és gyönyörök iránt. 
Mindez mintegy alapját képezé azon szilárd áhítat-
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nak, melly lelkökben azontúl soha változást nem 
szenvedett. Mindenek fölött pedig Mária Krisztina 
volt az, ki ezen lelki gyakorlatokból a legbővebb 
gyümölcsöt aratta. A sz. olvasó iránt mintegy szen-
vedélylyel viseltetett; különben is ezen királyi ház-
nál a nagyböjt alatt a rózsafüzért mindennap imád-
kozták. Azonban nem sokára, ez ajtatos szokás ki nem 
elégítvén Mária Krisztinának lelki vágyai t , azt 
gyakrabban kellett ismételni; az imádság előtt Má-
x'ia Krisztina kis csengetyüvel kezében járta be a 
palota szobáit, összehiván sz. olvasó-imádságra a ki-
rályi ház összes szolgálati személyzetét. 

Édes atyja, Victor Emmanuel király, szintén be-
hozta azon ajtatos mulatságot, hogy leányai kis já-
szolt készitsenek a karácsoni szent ünnep alkalmára. 
Ez nagy fontosságú dolog vala, melly sokszor a királyi 
gyermekek több havi idejét vevé igénybe; erre nézve a 
rajzmester kötelessége volt, elkészíteni a tervet, meg-
határozni a pásztorok , a keleti bölcsek, s egyéb, az 
isteni magzatot környező alakok ruházatát. A herczeg-
nők mindezeket a megszabott terv szerint sajátkezü-
leg készítették el, ugy hogy ez volt sok ideig leg-
főbb mulatságuk. Kell-e említenünk: milly buz-
góságot fejtett ki Mária Krisztina, és mennyi gon-
dot fordított a r ra , hogy ezen kegyeleti jelenet 
vallási érzelmekre buzditsa azokat, kik azt megte-
kintendők valának? Annyi tény, hogy Mária Krisz-
tina ezen megható mulatságot akkor is gyakorolta, 
midőn fölserdült, s kibontakozék a gyermekség kö-
telékeiből. 

Midőn hét éves volt, elő akarták őt készíteni a 
sz.gyónásra,mintáz minden ker. kath. családnál szo-
kásban van. Azonban ártatlansága olly föltűnő volt, 
miszerint a királyné jónak látta azt még egy évig 
elhalasztani. A szükséges oktatást Terzy, a monte-
olivetoi szent - benedek - rendi atyától nyeré , ki 
1804-ben Gaetában jött a királyi ház udvarához, 
melly akkor Nápolyból Sardiniába menekült. Kez-
detben a királyi herczegnőket olvasásra és az elemi 
tudományokban oktatta, később a királyi család 
majdnem valamennyi tagjainak gyóntató - atyjává 
lett. Krisztina is legelőször ő neki gyónt meg, s 
azontúl is ő volt lelki-igazgatója mindaddig, mig őt 
az Isten e világból ki nem szólította. A bérmálás 
szentségét a luccai fürdőkben a luccai érsek kezéből 
vette föl; Mária Theresia, akkor a luccai herczegség 
fejedelemnője, volt bérma-anyja, kinek Theresia nevé-
re bérmáltatott meg. Az Oltári-szentség vételére őt Ter-
zy atya készité el ; melly szentséghez tizenkét éves 
korában járult először, a királyi ház összes tagjai-

nak társaságában. Azontúl a királynő azt tanácsolta 
neki, hogy havonkint egyszer járuljon az Ur aszta-
lához; a kedves gyermek követé a tanácsot, ámbátor 
nővérei előtt nem egyszer nyilvánitá azon óhajtását, 
hogy e szent táplálékban többször akar részesülni. 
Azonban annyira engedelmes volt, hogy e részben 
is, valamint mindenben, alávetette magát édes anyja 
akaratának. Kedélynyugalma olly nagy volt, mi-
szerint soha elő nem fordult, hogy Mária Krisztina 
ezt, vagy amazt kívánta volna. Mindazáltal némi haj-
lamot mutatott a tánczvigalmak iránt, mellyek az ud-
varnál a farsang alatt ollykor tartattak; de ezt is legin-
kább a herczegnők kedveért tevé, kik azokban nagy 
gyönyörűséget leltek. Egyébiránt Mária Krisztina e 
mulatságot inkább testgyakorlatnak tekinté, mely-
lyet testalkata megkíván ; mialatt a színházi előadá-
sok iránt közönyös volt, sőt azok alatt unatkozék. 
Lakszobáibani elvonultság, virágainak ápolása, ma-
dárkáinak táplálása volt legfőbb mulatsága (Itt 
az austriai császárnő saját kezével e szavakat jegyzé 
föl : „Legnagyobb öröme volt, ha őt a szerzetes 
házakba elvezették.") 

Születési állásánál fogva, de még inkább az ak-
kori szomorú körülmények miatt kénytelen volt ő is 
a királyi családdal együtt lakhelyét többször változ-
tatni. Mária Krisztina közönyösen vette e változáso-
kat. Kiválólag csak két tartózkodási hely, G-enua és 
Roma iránt érzett magában előszeretetet. Valahány-
szor e két városból eltávozott, vagy azokba vissza-
tért, nem tarthatá vissza könyeit, midőn a tornyok 
csúcsaira, vagy a templomok kupoláira vetett tekin-
tetet. Olly könyek valának ezek, mellyeket szemeiből 
kétségkívül vallásos érzülete, az egyházi szertartások 
megható pompája, és azon egyházi emlékek nagysze-
rűsége sajtolt ki , mellyekkel Grenua, de legkivált a 
kereszténység fővárosa annyira bővelkedik. 

Könnyű belátni, hogy egy illy ártatlan lélek 
mennyire szereté azon erényt, melly a keresztény 
leányt a legszebben díszíti, t. i. a szerénységet. Má-
ria Krisztina mindenkor szerény igyekezett lenni 
nem csak beszédjében, de ruházatában is, a szemé-
rem legcsekélyebb szabályaira is ügyelvén, daczára 
annak, hogy vonzó külsővel bírt, s hogy édes anyja 
és az egész udvar magasztalá szellemét, bájait és 
szépségét. Rendkívüli kiváltságául tűnt föl, hogy 
lelkismereti furdalást nem ismert. Vidám, nyájas és 
gyermeteg levén, társalgott mindenkivel, mintha 
csak nem is sejdítette volna, hogy van a világon 
rossz. (Vége következik.) 

* 
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,§ e q u e il t i a.' 
„A keresztény költök müveit méltó becsben tartó egy-

ház nem tisztelheté meg jobban a költőt, mint ha müvét szent 
könyvébe fölvette. A zsolosma-, szertartásos- és mise-könyv 
a hely, hol a szerencsés költők versei diszelgnek ; s e hely 
rájok a dicsőség fényködét árasztja." E szavakat irta ft. Z a l -
k a János a ,Religio' 1854. I. 2-ik számában, „Szerencsés köl-
tők" czim alatt néhány, a mise-könyvbe fölvett egyházi költe-
mény szerzőjét föltüntetvén, s a müveikbeni szellemet megis-
mertetvén. Ujabban G a b l e r adta ki e téren gyűjtött tapasz-
talatait , a ,Sequentiá'-k lehető teljes sorozatát, és azok szer-
zőit közölvén ; terjedelmesebb értekezésben előrebocsátván 
ez egyházi dicsénekek és alkalmi versezetek dallamai fölötti 
véleményét. Mi az egyházi müénekek e neméről jelenleg hall-
gatván , érdekesnek találtuk Gabiért követni a ,Sequentiá'-k 
összeállításában, mintegy kiegészítésül a fönebb méltánylat-
tal emiitett értekezéshez. 

Az egyházi miiköltészet mindenha és mindenütt gyako-
roltatott, ugy hogy alig volt nevezetesb keresztény költő, ki 
erejét főleg megragadó csudajelenetek ecsetelesében, vagy fön-
séges hitágazatok dicsőítésében meg nem próbálta volna. Gab-
ler e költők hosszú sorát közli, különösen pedig Notkerus 
Balbulust (-j- 900.) emeli ki, úgymint kitől igen sok ,Sequen-
tia' maradt fön. A nevesb Sequentia-költők ezek : I. Ekkehard 
( f 978.); II. Ekkehard (f 996.); Notkerus Physikus ( f 981.) 
St.-Gallenben ; Herniannus Contractus ( f 1064.) Reichenau-
ban ; Henricus (a XI ik században) , és az ő tanítványa Gode-
schalcus , mindkettő szerzetes valamelly dél-németországi ko-
lostorban ; Wipo (szintén a Xl-ik században), II. Konrád csá-
szár udvari papja; Robert, frank király ( f l 0 3 l . ) ; Petrus 
Damiani ( f 1072.); Abaelardus ( f 1142 ) ; Adamus de S. Vi-
ctore ( f 1177.); sz. Bernát (f 1153.); celanoi Tamás (szül. 
1250. körül); aquinoi Tamás ( f l 2 7 2 . ) ; Jacoponus, sz.-fe-
rencz-rendi szerzetes (+ 1306.) '). 

Igy történt, hogy, valamint a breviárium diszeiül a rit-
ka szépségű hymnuszok szolgáltak , a mise- és szertartásos-
könyvek ,Sequentiá'-kkal bővelkedtek. A közép-európai tarto-
mányokban Notkerustól, Frankhonban pedig Adamustól (a S. 
Victore) származott a legtöbb , illynemü egyházi versezet. E 
dicsversezetek különféle püspöki megyékben különfélék vol-
tak ; igy a Missale Olomucense (nyomatott 1488-ban) 99 , a 
passaui Graduale 94, a münsteri mise-könyv (nyomatott 1536-
ban) 60 , a Missale Monasterii S. Hippolyti (nyomatott 1367-
ben) 64 ,Sequentiá'-kat tartalmaz. Ezek száma ollyannyira nö-
vekedett, hogy egyesiróka ,Sequentiá'-k gyűjtésével és értel-
mezésével is foglalkoztak. A kitünőbbek ezek : ,Textus Sequen-
tiarum cum optimo eommento' (a XV-ik század végén) ; Adel-
phus (1513. in 4-o); Torentinus (Coloniae, 1538.); Jodocus 
Clichtoveus (Paris , 1556. in fol.); Corner Gergely, göttweigi 
apát (Viennae, 1672.); Pez Bernát (Aug. Vindob. 1721); 
Jac. Wimpheling, Schulting , Gerbert , Dániel, Mone , Gau-
t ier , Wolf , Schubiger és mások. 

A ,Sequentiá'-k illy nagy elszaporodását az egyes egy-
házak püspökei nem szerették , sőt megakadályoztatni akar-
ták. Igy a kölni zsinat 1536-ban a ,Sequentiá'-k végképeni 

1) V. ö. ,Italiens Franciscaner-Dicliter im 13. Jahrh. Münster, 1853.' 

elhagyását határozta (,Syn. prov. Colon. a. 1536.' P. II. c. 
11.). A szerzetes-rendek közöl a carthausiak és cisterciek 
ezeket szertartásos könyveikbe soha be sem fogadták, sőt még 
később is vonakodtak az átalánosan elfogadott 5 ,Sequentiá'-t 
misekönyvökbe igtatni. Minthogy pedig az egyházi dicskölte-
mények sokaságából zavar és föltűnő eltérés származhatott 
volna az egyházban : V. Pius pápa különösen 5 ,Sequentiá'-t 
tartott meg, mellyeket a sz. mise alkalmával elmondhatóknak 
ajánl t , a nélkül, hogy a többi ,Sequentiá'-k elmaradtak volna. 

Gabler a következő Missalékat használta, hogy az azok-
ban előforduló ,Sequentiá'-kat teljes számban fölsorolja : a) 
Missale Augustinorum ad S. Hippolytum. . . . sub anno nati-
vitatis Dni MCCCLX septimo . . . ; b) egy másik Missale Au-
gustinorum, pergamentre irva; c) ismét egy másik 4-edrét-
ben , évszám nélkül ; d) Missale Passaviense , 1491.; e) Te-
xtus sequentiarum. In Sancta Colonia, 1494.; f) Missale Ro-
manum, a XV-ik századból; g) egy rnás Missale Romanum, 
1506.; h) Missale Strigoniense. Viennae, 1508.; i) Missale 
Passaviense, 1503, 1509 és 1514. — A legtöbb egyházi dics-
költemény Notker Balbulustól származik ; Schubiger 60-at 
emlit, mellyekről biztos tudomása van, hogy tőle származik; 
18-at, mellyekről csak valósziniileg állithatni, hogy Balbulus 
irta. (Schubiger, ,Die Sängerschule St. Gallens. Einsiedeln, 
1858.' 39. 1 .) Még csak azt akarjuk fölhozni, hogy a XVI-ik 
századbeli ,Missale Strigoniense' a következő 54 ünnepre tar-
talmaz ,Sequentiá'-kat : In Festő Nativitatis. In F. Circumci-
sionis. In Epiphania. In F. SS Nom. Jesu. In Off. S. Veroni-
cae. In die Pascliatis. Sabbato Sancto. Infra Pasch, et Pentec. 
In P. Ascensionis. In F. Pentecostes (kettő). In F . SS. Trini-
tatis. In F. SS. Corp. Christi. In Dominicis. In F. Purificatio-
ns . In F. 7 Dolorum. De 7 gaudiis B. M. V. Tempore Pa-
schali. In F. Visit. B. M. V. In F. Assumt. In F. Nativ. B. M. 
V. In hon. B. M. V. (három). In F. Apostolorum (kettő). In 
F. Evangelistarum. In F. Martyrum (kettő). In F. Confesso-
rum. In F. Virginum (kettő). De quolibet Sancto. In F. OO. 
SS. In Dedic. Eccl. In F. S. Georgii, Adalberti, Joan. Bapt , 
Ladislai, Petri et Pauli, Margaritae V. M., Mariae Magd., 
Stephani (kettő), Laurentii, Bartholomaei, Michaelis , Mar-
tini, Leopoldi, Catharinae, Andreae, Joannis Apóst., és végre 
SS. Innocentium. A szerzők, kiktől az esztergomi misekönyv-
ben foglalt ,Sequentiá'-k vannak, többnyire ismeretlenek ; csu-
pán sz. Bernát , Notkerus Balbulus, Wipo, Robertus Rex 
("}• 1031.), aquinoi Tamás, Abaelardus, Godeschalcus em-
littetik. X. 

IX. Pius pápa ő szentsége, s o kir. fensége 
Fridrik, badeni nagylierczeg közti egyezkedés. 

A ,Religio' éber figyelemmel kisérte annak idején a ba-
deni nagyherczegségben, fájdalom! igen soká tartott súrló-
dásokat és egyházviszályokat, mellyek alatt V i c a r í Armin, 
freiburgi érsek rendithetlen jellemét és apostoli buzgóságát 
az egész kath. világ olly méltán bámulta. Bizonyára érdekelni 
fogja e lapok olvasóit az okmány , melly a kath. egyház vál-
tozatlan elvei győzelméül e viszálynak véget vetett. Adjuk 
azt hü fordításban, mikéntvaz a ,Salzb. K.blatt'-ban németül 
közöltetett. 
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„A legszentebb és osztatlan Szentháromság nevében. 
IX. Pius pápa ő szentsége, és ő kir. Fensége Fridrik, 

badeni nagyherczeg, azon czélból, hogy a romai kath. egy-
háznak ügyei a badeni nagyherczegsógben rendeztessenek, 
meghatalmazottjaikul, nevezetesen: pápa ő szentsége R e i-
s a c h Károly Ágoston , sz. Anastasiáról czimzett bibornok ő 
eminentiáját ; ő kir. Fensége a badeni nagyherczeg pedig báró 
B e r c k h e i m Gusztáv, rendkívüli követet és teljhatalmú 
ministert a romai sz.-széknél, é s R o s z h i r t Károly , jogtu-
dort és udvari főtörvényszéki tanácsost kinevezték. 

E felhatalmazottak, miután hiteles felhatalmazványaikat 
kölcsönösen kicserélték és érvényeseknek találták, a követ-
kező pontok fölött megegyeztek : 

1. A freiburgi érseki széknek, a székes egyház káptalani 
és praebendatusi helyeinek betöltését illetőleg teljes érvény-
ben marad a sz.-széktől elfogadott (s eddig fönállott) eljárás. 

2. Az érsek, mielőtt egyházának kormányzását átveszi, 
ő kir. Fensége előtt a hűség esküjét a következő szavakkal 
leteendi : „Istennek sz. evangéliumára , miként püspökhez il-
lik , kir. Fenségednek s minden fenséges utódainak enge-
delmességet s hűséget esküszöm és Ígérek. Azonképen eskü-
szöm és igérem, hogy semminemű szövetkezésben vagy vál-
lalatban , melly a közbékét veszélyeztetné, soha részt nem 
veszek, sem pedig akár a nagyherczegség határain belül, akár 
azokon tul bármilly gyanús összeköttetésbe nem lépek ; hogy-
ha pedig értésemre jönne , hogy az államot valamelly oldalról 
veszély fenyegeti, ennek elhárítására mit sem fogok elha-
nyagolni." 

3. A nagyherczegi kormány , a mint a körülmények en-
gedendik, a (freiburgi) érsekség reális dotatiójáról gondosko-
dandik. 

4. Ersekmegyéjének kormányzására az érseknek szabad-
ságában álland mindazt életbe léptetni s gyakorolni, a mi egy-
házpásztori hivatalánál fogva , a sz. egyháztörvények meg-
határozása vagy rendelkezése szerint, a sz.-széktől jóváhagyott 
fegyelem értelmébenőt megilleti, és pedig nevezetesen : 1) 
az egyházi javadalmakat mind , azok kivételével, mellyek egy 
más védnöknek , ki e jogot törvényes uton szerezte , alávet-
vék , az érsek fogja betölteni; 2) a maga átalános helyett-
nökét és a püspöki sz.-szék rendkívüli hivatalnokait választja 
és kinevezi, valamint az espereseket megerősíti ; 3) a papnö-
veldébe való fölvételt megelőző , és a plébánia-állomások el-
nyerésére előirt vizsgálatokat elrendeli, kihirdeti és igazgatja; 
4) a papnövendékeknek az egyházi-rendeket nem csak a fön-
álló canoni, hanem egyszersmind a püspöki asztalczimre is 
föladja ; 5) az egyháztörvények határozatai szerint mindazt 
elrendeli és megparancsolja , a mi az isteni-tisztelethez , egy-
házi ünnepek- és egyéb sz. cselekvényekhez, valamint áta-
lában a vallásgyakorlatokhoz tartozik , mellyek által a hívek-
nek ajtatos érzülete ápoltatik é3 szilárdittatik ; 6) mindkét ne-
mű , a sz.-széktől jóváhagyott vallásos szerzeteket vagy test-
vérületeket érsekmegyéjébe befogadhat, azonban mindeu 
egyes esetben csak a nagyherczegi kormány kölcsönös értesitése 
után; 7) megyei, nem különben egyháztartományi zsinatokat 
egybehívhat és megtarthat. 

5. Minden egyházi jogesetek fölött, mellyek a hitet, 
szentségeket, egyházi cselekvényeket s az egyházi hivatallal 
egybekötött kötelességeket és jogokat illetik, az egyháztörvé-

nyek szabályai s a trienti zsinat határozatai szerint az érseki 
törvényszék hozand Ítéletet. Minél fogva ez érseki törvény-
szék házassági ügyek fölött is itélend, mindazáltal a házas-
ság polgári kihatásai fölötti itélethozás a világi biróság elé 
tartozik. Az érsek gátolatlanul a papságnak magaviselete fölött 
őrködendik , és azok ellen, kik elkövetett törvénytelenségök 
vagy bármi egyéb ok következtében megfenyitést érde-
melnek , saját törvényszéke által az egyházi törvények 
határozatai szerint büntető Ítéletet hozat, melly esetben 
mégis a canonszerü fölebbezés nyitva marad. Az érsek-
nek jogában áll , világi katholikusok ellen , kik egyházi ren-
deletek ellen vétettek, egyházi büntetéseket foganatositatni. 
Habár az egyházvédnöki jog fölött az egyházi törvényszék 
hoz is Ítéletet, a sz.-szék mégis beegyezését adja arra nézve, 
hogy , ha világi rendhez tartozó egyházvédnökről van a szó, 
a világi törvényszék is az ezen egyházvédnöki joggal össze-
köttetésben levő polgárjogi igények- és terhekhez hozzászól-
hasson , valamint az egyházvédnökségbeni utánkövetkezéshez 
is, akár a törvényes és követelő egyházvédnökök között, akár 
pedig azon papok közt folyjon a vita, kik ez egyházvédnökök-
től illy plébánia-állomásokra kijelöltetnek. Tekintettel az idő-
körülményekre, a sz.-szék beegyezését adja arra, hogy a papok-
nak tisztán világi jogügyei, millyenek azon ügyek, mellyek szer-
ződéseket, adósságokat, örökösödést illetnek, a világi törvény-
szék előtt tárgyaltassanak, s fölöttük Ítélet hozassék. Szintúgy 
beegyezését adja a sz.-szék, hogy az egyházak- s javadalmak-
nak polgárjogi igényei és terhei fölött, millyenek : a tizedek 
és a templomépitési kötelezettség, a világi törvényszékek Ítél-
jenek. Hasonlóan nem gátolja a sz.-szék, hogy a papok olly 
vétségek- és kihágásokért, mellyek a nagyherczegség bünte-
tőtörvényeit sértik , a világi törvényszék elé állíttassanak ; ez 
azonban köteleztetik. erről az érseket haladéktalanul értesí-
teni. l ia a papok közöl valaki ellen halálos, vagy öt évnél 
hosszabb börtönre szóló Ítélet hozatik, ekkor mindenegyes 
esetben a pör irományai az érsekkel közlendők, és igy reá nézve 
lehetővé teendő,hogy a vádlottat, az ellene hozandó egyházi 
büntetés kimondása végett , kihallgattassa. Ugyanez törté-
nendik az érsek kivánatára akkor is, ha az Ítélet kisebb bün-
tetésre hangzik. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , dec. 12-én. A Szent-István-Társulat f. hó 7-én 

ft. D a n i e l i k János , kanonok s alelnök ur előlülése alatt 
választmányi gyűlést tartot t , melly, az alapító és választmá-
nyi tagok számát tekintve , a legnépesebb- s legfényesebbek 
egyike volt. Az uj alapító tagok bejelentetvén, a társulati elnök, 
gróf K á r o l y i István ő méltóságának következő két rend-
beli levele olvastatott föl. Az első levél nt. S o m o g y i Károly 
úrhoz , mint a „Religio" czimü kath. lap szerkesztőjéhez van 
intézve, s igy hangzik: „ F ó t h , dec. 4. Nagyontisztelendő s 
tudós szerkesztő ur ! Tiz évi elnökségem egész ideje alatt min-
dig szorosan ragaszkodtam azon, a társulat által is elfogadott 
elvem- s meggyőződésemhez, hogy a politikai dolgokba való 
avatkozás a társulatnak okvetetlen felbomlását vonandja maga 
után. Miután én ezen elvem- és meggyőződésemhez egyátalán 
ragaszkodom, meg nem engedhetem, hogy a társulat bár-
melly organumjaiban, tehát a „Religio"-ban is politikai lapok 
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programmjai, vagy ezeknek ollynemü ajánlgatása helyet ta-
láljon , melly, habár csak katholikus szempontból történnék 
is, a helyzet sajátságánál fogva a társulatot mégis politikai 
pártszinezetben tüntetné fel. Ennek folytán ezennel megkérem 
Nagyontisztelendőségedet, hogy a „ R e l i g i o " f. hó 3-iki 
számában az , E g y h á z i t u d ó s í t á s o k ' rovatában közölt, 
s Pestről dec. 1-jéről kelt czikket elhagyni, s ezen számot, 
minden az abban tárgyalt politikai lapra vonatkozás nélkül 
újra szerkeszteni s kiadni szíveskedjék ; egyúttal kijelentvén, 
hogy ezen elhagyás nélkül e kérdésben forgó számnak szét-
küldését és kihordását megengedni nem fogom. — Ki külön-
ben ajtatos imáiba zárt , megkülönböztetett tisztelettel marad-
tam. — Alázatos szolgája: Gróf Károlyi István." 

A második levél, melly a Sz.-István-Társulat választmá-
nyához intéztetett, lényegileg a következő : „A S z e n t - 1 s t-
v á n - T á r s u l a t t. cz. v á l a s z t m á n y á n a k , P e s t e n . 
— F ó t h , dec. 6-án 1859. Azon benső meggyőződésemtől ve-
zéreltetve , hogy a . R e l i g i o ' f. évi dec. 3-iki számában az 
, I d ő k T a n u j a ' czimü, keletkezésben levő politikai lap ér-
dekében lenyomatott, Pestről dec. elejéről kelt czikk, minda-
mellett , hogy az emiitett politikai lapot csupán kath. vallási 
szempontból törekszik kiemelni és ajánlani, mégis minden bi-
zonynyal eléggé qualiíikált arra , hogy az a politikai dolgokba 
való, a társulat által mindig visszautasittatott avatkozásnak . . . 
tekintessék,... annál is inkább, mert ha egyszer, úgynevezett 
kath. szempont kedveért, politikába avatkozik, másszor erre más 
szempontok tekintetéből szorgalmaztathatik ; azon hitemgél fog-
va továbbá, hogy a társulat mások —bármi természetű és jel-
lemű vállalataiért önlételét koczkáztatni nem köteles ; ellenben 
igenis köteles , önlételét, mellyet annyi nehézségekkel és fá-
radsággal megállapítani sikerült, minden veszély ellen bizto-
sítani s óvni ; azon gyakorlati elvemnél fogva végre, hogy 
oktalanság volna a meglevő, bizonyos s hasonlitbatlanul fon-
tosabb j ó t , értem a társulatot. egy — még csak kétes éle-
tű , s még kétesebb sikerű politikai lapért koczkáztatni ; mind-
ezeknél fogva, mondám , szükségesnek találtam, midőn az 
emiitett czikk lenyomatásáról értesültem , a , R e l i g i o ' szer-
kesztőjét, nt. S o m o g y i Károly urat elnökileg figyelmez-
tetni, hogy én az emiitett czikk közrebocsátását nem engedhe-
tem meg, felszólítva ő t , hogy a lap azon számát, melly-
ben ezen czikk foglaltatik , ennek kihagyásával újból szer-
keszteni és kiadni szíveskedjék. — A szerkesztő ur a he-
lyett, hogy, ha eljárásommal nem volt megelégedve, az or-
voslást a közelebbi választmányi gyűlésen kereste és sürgette 
volna, — engem válaszra sem méltatva, a hivatalos levelemet 
átadó társulati hivatalnoknak azt felelte : „Hogy a kérdéses 
czikk helyébe mást tenni egyátalán szándéka nincs, hogy erről 
a jövő számban talán nyilatkozni is fog, és hogy végre azt, mi-
után a censura átbocsátotta, senkinek sem áll jogában letil-
tani. . . . " A dolog ezen helyzetében , nehogy a lap következő 
számainak folytonos visszatartóztatása által további botrá-
nyokra szolgáltassak alkalmat, szükségesnek találtam a lapnak 
a társulat firmája alatt további kiadását a választmányi gyűlé-
sig fölfüggeszteni; cardinalis és berezeg prímás ő eminentiáját 
pedig értesitém : hogy lia a társulat által a ,,Religio"-nak ki-
szabott korlátok szűkeknek találtatnának, annak jövendőrei, 
de más által történendő kiadásáról legjobb belátása szerint in-
tézkedni méltóztassék. — Mindezek után, sajnálva, hogy 

egészségi állapotomnál fogva elutazni kénytelen levén, a gyű-
lésben személyesen részt nem vehetek, fölhívom a t, cz. vá-
lasztmányt, a szükséges intézkedéseknek arra nézve, mi 
történjék jövőre a lappal. megtételére; csupán annyit jelent-
vén még itt ki , hogy azon esetre , ha a kérdéses , vagy bár-
melly más erre vonatkozó czikk a társulat bármelly orgánu-
mában közre bocsáttatnék, ez engem kényszeríteni fogna, hogy 
az elnöki székről, mellyet 11 év óta elfoglalok, végképen 
lelépjek. Gróf K á r o l y i I s t v á n , a Szent-István-Társulat 
elnöke." 

Ezek folytán, miután S z a b ó k y Adolf ur előadta volna, 
miszerint megbízása van a szerkesztő ur részéről kijelenteni, 
hogy ő a szerkesztésről lemond, a gyűlés által határozatilag 
kimondatott, hogy az eddigi szerkesztő ur lemondása, érdemei 
elismerése mellett,elfogadtatik. Szerkesztőül K á d a s Rudolf, 
mint a társulat egyik igazgatója választatott meg. 

Püspök-Szent-László , dec l-jén. T. szerkesztő 
ur ! Ne csudálkozzék ön, hogy jelen soraimban egy meghalt 
református atyánkfiáról emlékezem. Edes anyánk, a magyar 
kath. egyház szívesen olvassa e sorokat, ha azok tartalmát 
megérti. — Mult hó 28-án halt meg Pécsvárad kerületi cs. kir. 
szolgabirája , tek. C s i r k e Károly ur , ki bár református val-
lást követett , még sem feledkezett meg halálos ágyán a kath. 
hitről , mellynek szolgái iránt folyton kitűnő tisztelettelvi-
seltetett. A boldogult kevéssel halála előtt nyilvánitá, miként 
komoly akarata, négy gyermekeit a kath hitben neveltetni. — 
E szép örökséget az egyház örömmel fogadja , s mi annak je-
léül tekintjük , miként e válságos időkben is többen találtat-
nak református hivek, kik nem épen olly idegenek a kath. 
hittől, mint sokan képzelik. Igen kérem önt, szíveskedjék e 
sorokat becses lapjaiba fölvenni ; hogy a boldogultnak kath. 
hitű rokonai az árvák vallási neveltetése iránt megnyugtat-
tassanak. F e 1 d e r , plébános. 

Iván kova (Slavoniában) , novemberhó végén. Utaz-
zék bárki kis kiterjedésű honunkon keresztül, bizton el fogja 
mondhatni, hogy sok szép, részint egészen újból felállított, 
részint egészen újjáalakított templomokat, plebánialakokat, 
iskolákat, hasznos intézetek különféle nemeit, kápolnákat, 
csinos kereszteket, s más, a kath. hitélet virágzásához tartozó 
tárgyakat látott. Nevezetesen Diakováron az irgalmas-nénék 
szép Ízléssel s czélszerüen épült zárda-, s leánynevelő-inté-
zettel bírnak, melly ritkítja párját. Ott díszéig a bosniai sz.-
ferencz-rendi növendékek csinos uj seminariuma is , mellyet 
az előbbivel együtt nmlgu S t r o s z m a y e r József megyés-
püspök ur bőkezűsége, és csüggedni nem tudó buzgalma ho-
zott létre , nem említve egyéb számos szép tet tei t , mellyeket 
elszámlálni ez úttal nem föladatom. Most egyelőre csak egy 
egyszerű, mintegy 250 házból álló helységről teszek említést, 
mellyet szláv nyelven I v á n k o v á-nak , magyarul pedig Já -
nosfalvának lehet nevezni, és pedig nem minden ok nélkül; mert, 
mint egy történeti iratból olvasám , ezen helység a hozzá tar-
tozó környékkel együtt hajdan a törökirtó hős H u n y a d y 
János birtoka volt, mellyet a törökök szerencsés elűzése után 
jutalmul nyert; később ezen birtok a határvidék felállításakor 
a kamarához esvén, a Hunyady családnak más birtok adatott 
kárpótlásul magyar honban. De minthogy ezen dolog a tör-
ténetbuvárok dolga, kutatásába mélyebben nem ereszkedem. 
Ivánkova Diakovártól mintegy 2 órai távolságra esik igen 
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lii es vidéken; házai nagyobb részt ujabb Ízléssel épültek ; szláv 
lakosai valamint szorgalmas földmivelők, ugy annak idejében 
jó katonák is ; égalja egészséges , földje jó búzát, bŐ gyümöl-
csöt terem , erdeje pedig jó esztendőben elég makkot s gu-
bacsot hoz. Ott volt hajdan a falu közepén egy, éjszaknak 
eső dombon, a szomorú török időkből fönmaradt török mecset 
(mint ezt alakja eléggé mutatja), mellyből a törökök elűzése 
után a háladatos keresztény lakosság templomot épitett, hogy 
abban a nyomasztó török iga alóli szerencsés fölszabadulásért 
a Mindenhatónak naponkint hálaáldozatot nyújthasson. De a 
mindent megemésztő idő ezt a templomot is már ugy meg-
rongálta volt, hogy öt-hat évvel ezelőtt alig lehetett már róla 
hinni, hogy abba katholikus nép jár Istent imádni. De a min-
dent legjobban, s legbölcsebben elintéző Gondviselés azt aka-
rá , hogy Istennek ezen omladozó háza a hozzá tartozó hivek-
kel együtt olly lelkipásztor őrizete alá jusson, kinek nyája 
boldogsága valóban szivén fekszik. E buzgó lelkipásztor nt. 
P a c h m a n Dániel ur , ki látván a templomnak gyászos 
állapotát, mindent elkövetett, hogy azt újjá alakitftssa; mi 
négy év folytán meg is történt. Az ujitá3 először Í3 a szenté-
lyen kezdetett meg , s pedig olly sikerrel, hogy a művészet-
hez értőt méltán bámulatra gerjeszti. A főoltáron, melly kék-
fehér márványt mutat , keresztelő sz. János képe van azon 
jelenetben, midőn Krisztust keresztelé ; fön, az oltár felső 
részén van egy hosszas gömbölyű kép, melly magát a Min-
denhatót azon alakban ábrázolja, mellyben sz. lia Jézus fölött, 
midőn ez sz. János által kereszteltetnék, amaz igéket mondá: 
„Ez az én kedves fiam, kiben nekem nagy kedvem telt." 
Ezen remek képet maga a fönemlitett, s a művészetnek ezen 
ágához igen értő, fáradhatlan lelkipásztor tulajdon kezével 
sikerülten ecseteié. A két mellékoltár, mellyeknek egyike a havi 
bold. Szűz, másik pedig a páduai sz. Antal tiszteletére van 
szentelve, vörös márványt mutat. Meg kell említenem, 
hogy minden, a mi csak a templom szükségére, vagy 
csinosbitására megkívántató volt , az a buzgó lelkipásztor 
közbenjárása és áldozatkészsége által megszereztetett. Az 
ujjá alakult oltárokon csinos gyertyatartók, a templom 
közepén egy aranyozott 12 gyertyára készült igen csinos, 
goth izlésü csillár, u j misemondó-ruhák, kisebb lámpák, 
a templomban uj márvány-padolat, az éneklő karon 10 válto-
zatú orgona mind azt muta t ják , hogy ezeknek megszerzése 
a csekély számú községnek nem kis áldozatába, az illető lelki-
pásztornak pedig nem kevés gondjába s fáradozásába került. 
— De ha az ember a templomból kilép, azon helyre lép át, 
melly a mi határtalan kegyességü Üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
keserves kínszenvedését, s megváltságunk helyét terjeszti 
előnkbe. Ez a 14 statióból, s egy goth Ízléssel épült u j ká-
polnából áll. A statiókban érczlemezre olajjal festet t , s hiven 
utánzott alakban ábrázoltatik Krisztus kínszenvedése, a kápol-
nában pedig a megfeszített Jézus keresztje áll öntött vasból, 
sz. Mária- és sz. Jánostól környezve, a két künn álló lator 
között. Azon kálváriát, mellynek párja Slavoniában csakugyan 
nincs, a nm. megyés püspök ur sz.-Mihály hava 18-án több 
főrangú, s tekintélyű papi személy segédszolgálata mellett 
szentelé föl. Daczára a sürü esőzésnek , példás ajtatossággal 
s kitartó béketűréssel végzé a nm. püspök ur a fölszentelést, 
s megható beszédet intézett azután a jelenlevőkhez, kik között 
a cs. kir. katonai tiszti - karból is számosan valának jelen. 

Helységünk híveinek a jóra s hasznosra való áldozati' kész-
sége nagy; ez kitetszik abból, hogy azon ujitások, mely-
lyek ott történtek, több ezer forintnyi költségbe kerül-
tek , mellyet mindazáltal a jó hivek bölcs pásztoruk pél-
dájá t , intését s tanácsát követve szívesen fölajánlottak. Való-
ban, dicséretre méltó azon buzgalom is , mellyet a templomok 
s iskolák czélszerübbé tétele s virágzása ügyében az ottani 
cs. kir. katonai hatóság tanúsít. A hol csak a körülmények 
megengedik, uj iskolák épülnek befolyásuk mellett, a roska-
dozók megujittatnak, a tanitók fizetése, hol csak lehetséges, 
lassan-lassan fölemeltetik. Igy ugyanazon helységben a szá-
zadnak köztiszteletü parancsnoka, K o I a r e v i c János ur, min-
dent elkövet, hogy a parancsnoksága alatt levő iskolák jobb 
karba hozassanak , a tanitók lakásai czélszerübbekké alakíttas-
sanak, s a szükségesekkel a lehetségig ellátva legyenek. Mind-
ez arra mutat , hogy Slavonia sem szunnyadoz, hanem éber és 
kész minden jónak kivitelére. B. J . 

ISécs . A Sz.-Szeverin-egylet külön felirattal járult pápa 
ő szentségéhez, rendithetlea hivségét és ragaszkodását fejez-
vén ki az egyház és a romai sz.-szék irányában. A szentséges 
atya e gyöngéd hódolatnyilvánitást kegyesen fogadván , a 
mondott egyletet a következő brevével örvendeztette meg : 

„ P i u s P. P. IX. Dilecti Filii Salutem et Apostolicam 
Benedictionem. Libenti quidem animo vestras obsequentissi-
mas nuper accepimus Litteras die 14. proximi mensis Octobris 
datas, et omnium Catholicae istius Sancti Severini Societatis 
Sodalium nomine scriptas. Atque ex iisdem Litteris non me-
diocri animi Nostri gaudio intelleximus, quae sit singularis 
vestra et eorundem Sodalium erga Nos et hanc Petri Cathe-
dram catholicae unitatis centrum pietas, observantia ac devo-
tio , simulque novimus, qui sit acerbissimus vestrum omnium 
dolor ob maximas ac notissimas , quibus affligimur , aegritu-
dines nequissimis illorum hominum consiliis et molitionibus, 
qui acerrimum catholicae Ecclesiae, huic Apostolicae Sedi ac 
Beati Petri Patrimonio bellum inferunt, quique iura omnia 
divina et humana funditus delere conantur. Gratissimi Nobis 
fuerunt huiusmodi egregii Vestri ac vestrorum Sodalium sen-
sus, qui catliolicis viris plane digni, dum summas merentur 
laudes, paternam Nostram in vestram Sodalitatem benevolen-
tiam vehementer excitant et augent. Ne intermittatis vero, 
Dilecti Filii, una cum vestris Collegis divitem in misericordia 
Deum humiliter enixeque orare et obsecrare, ut Ecclesiam 
suam sanctam ab omnibus calamitatibus eripiat, eamque splen-
didioribus in dies exornet triumphis, ac Nos semper adiuvet 
et consoletur in omni tribulatione Nostra , atque omnipotente 
sua virtute omnes Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis hostes 
ad veritatis iusticiae salutisque semitas reducere dignetur. 
Nihil autem Nobis gratius esse poterit, quam ut in hac prae-
sertim tanta temporum perturbatione et iniquitate sub vestri 
Sacrorum Antistitis ductu ea a Vobis Vestrisque Sociis omni 
studio suscipiantur consilia, quae ad rem catholicam tuendam 
promovendamque vel maxime conducant. Denique coelestium 
omnium munerum auspicem ac praecipue paternae Nostrae 
caritatis testem Apostolicam Benedictionem toto cordis aífectu 
Vobis ipsis, Dilecti Filii, cunctisque istius Sancti Severini 
Societatis Sodalibus peramanter impertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum die 14. Novembris Anno 
1859. Pontificatus Nostri Anno Decimo quarto." 
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í i . ö l ti. A,L'Univers ' szerint N a g y - A l b e r t n e k sz. 
Domonkos rendjéből, melly a keresztény tudománynak ,an-
gyali doctort' ado t t , sz. Endre templomában , Kölnben , a hol 
tetemei nyugosznak, egy remekművű oltárból álló síremlék 
állíttatott s szenteltetett föl. Mélt. ß a u d r i püspök ur tartá 
meg ez alkalommal az isteni-tiszteletet azon egyházi öltönyök-
ben (casula , stóla , manipulus) , mellyeket a boldog Nagy-Al-
bert 1280-ik év óta koporsójában viselt. Az oltáron e fölirat 
olvasható : ,,Henricus Schallenberg, civis Coloniensis et Ger-
trudis Nargau , uxor eius , post coniugium XXV annorum feli-
citer peractum, in honorem B. Alberti Magni Episcopi dono 
dederunt hoc altare a Rmo Dno Joaune Antonio Fried. Bau-
dr i , Epo. Arethus. in part. Emi. Archiep. Jo i s , Cardinalis de 
Geissei , vicario in spir. generali die XVI. Nov. MDCCCLIX. 
consecratum." — Folyó évi nov. 15-én, mint boldog Albert 
ünnepén , nyittatott föl az ő becses földi maradványait magá-
ban tartalmazó régi koporsó. Bibornok-érsek ő eminentiája e 
tényre Strauss kanonokot és Schneppert , Köln város decán-
j á t nevezé ki biztosokul. Jelen valának : Stupp polgármester, 
Weyer városi épitész, a templom-épitési tanács tagja i , két 
orvos, két jegyző stb. Fölolvastatván ő eminentiájának iratai 
és az 1804-ben kelt okmány, midőn tudnillik Nagy-Albert te-
temei a domonkosiak régi egyházából sz. Endre templomába 
á tvi te t tek , a koporsó ugyanazonossága és sértetlen állapota 
igazoltatott. A kétrendbeli zár két kulcs ál tal , mellyek a le-
véltárban őriztet tek, megnyit tatván, a csontok legnagyobb 
óvatossággal kivétettek, megvizsgáltattak és az orvos által 
rendbeszedettek , följegyeztetvén egy okiratban azoknak szá-
ma és neve. E csontokon kivül, mellyek majdnem mind épek 
valának , a koporsóban találtattak még darabjai azon kereszt-
nek , mellyel Nagy-Albert eltemetve volt, ugy szintén egy ván-
kos is a zsoltár eme szavaival: „Sicut cervus desiderat ad fon-
tes aquarum , ita desiderat anima mea ad te , Deus." Nagy-
Albert feje vánkoson nyugvók , melly alá helyezve volt az 
apostoli nuntiusnak 1693-ik évi jun. 2-áról kelt irata. Ezen 
irat többi közt bizonyítja, hogy a boldognak egy ereklyéje ki-
vétetett a koporsóból, s a ratisbonai érseknek elküldetett. A 
selyem meguji t tatot t , s a csontok egybefiizetvén , u j ereklye-
tartóba tétettek. A két jegyző a történteket följegyzé, s az 
okirat a jelenvolt tanuk által aláíratván , érseki pecséttel hite-
lesíttetett. Ezen okirat hiteles másolatban az u j koporsóba té-
tetett. A koporsó lepecsételtetvén, más nap az emiitett oltár-
ra elhelyeztetett. 

Tervben van ugyancsak a ,L 'Univers ' szer in t , D u n s 
Scotus földi maradványai iránt i s , mellyek a minoriták temp-
lomában nyugszanak, hasonló tiszteletet tanúsítani. A boldog-
ságos Szűz szeplőtelen fogantatásának védelmezője nem ma-

radhatott feledékenységben hitágazattá nyilvánítása után azon 
tannak , mellynek ő legbuzgóbb terjesztője vala. Egy illő em-
lék , ha tudnillik az egyház Duns Scotus tiszteltetését elhatá-
rozza, dicsőségére lesz E j s z a k R o m á j á n a k . Ez óhajtás 
már nyilvánítva volt a német kath. egyleteknek mult évben, 
Kölnben megtartott nagy-gyűlésén. E terv kivitelére az isteni 
gondviselés azóta máris nyújtott eszközt, a mennyiben egy 
R i c h a r z nevü kegyes férfiú 40,000 tallért adományozott a 
sz.-ferencz rendiek régi egyházának megúj í tására , melly egy-
ház tudnillik a becses kincset tartalmazza. Ez alkalommal föl-
emiitjük a régi fel iratot , melly Duns Scotus síremlékére 
vésve van : 

Scotia me genuit , 
Anglia me suscepit, 
Gallia me docuit, 
Colonia me tenet. 

Raden. Alig hogy a pápa ő szentsége és a badeni nagy-
herczeg között létrejött egyezkedés a f. hó 4-iki hivatalos la-
pokban kihirdettetett, az ellene való agitatio megkezdetett. Az 
elégületlenek székhelye Mannheim ; ezek zajongása máris azon 
fokra h á g o t t , hogy két mannheimi kath. lelkész kénytelennek 
érezte magát egy a kath. lakossághoz intézett , nyomtatásban 
megjelent fölhívásban a concordatum egyes helyeit magya-
rázni , különösen föltüntetvén, hogy ez egyezkedés a prote-
stánsokat s ezek jogait semmiben sem sérti. 

Kegyes adományok : 
Pápa ő szentsége számára : 

Az esztergomi növendékpapság e jelszó alatt: „Királyi székecl... fön-
áll örökké ; királyi pálczád, mellyel országolsz, egyenes igaz-
ságnak botja ; szereted az igazságot, gyűlölöd pedig a hamis-
ságot" 8 frt a. é. 

Egy valaki e jelszó alatt : „Semmi sem g y ó z , csak az 
igazság; semmi sem üdvözít, csak a szeretet" . . 2 frt a. é. 

Kérelem és figyelmeztetés. 
A ,Religio'-ba szánt czikkeket és tudósításokat nem hoz-

zám, alulirthoz (mint ki a nevezett lap szerkesztésével többé 
nem foglalkozom), hanem ft. K á d a s Rudolf úrhoz kérem 
küldetni. Többiben a szerkesztőségtőli megválást illetőleg 
később szándékozom nyilatkozni : miért is a felőle hozandó 
Ítéletet felfüggesztetni kérem azon , általam igen tisztelt ol-
vasó-közönség részéről , mellytől az illető té ren , és kellőleg 
reméltem elbúcsúzhatni. 

Kelt Pesten , decemberhó 13 án, 1859. 
S o m o g y i Károly. 

AXSSJr 

e l ő f i z e t é s i r ö l h i v á s 
a Religio4 kath. egyházi és irodalmi lap 1860-ik évi folyamára. 

Előfizetési ár : Budapesten félévre 4 frt 90 kr. ; egész évre 9 frt 80 kr. uj pénzben ; vidékre postán 
félévre 5 frt 25 kr. ; egész évre 10 frt 50 kr. uj pénzben. Az előfizetési pénzek a Szent-István-Társulat. 
ügynöki hivatalába (Lipót-utcza 8-ik sz.) bérmentesen küldendők. 

Kiadja a Szent-István-Tarsulat. — Ideiglenes szerkesztő: K á d a s R u d o l f . 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pes t en , 1859. 
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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 r a t . 

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Sz.-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza 8. sz.). 

T a r t a l o m : Mária Krisztina, nápolyi királyné. (Vége.) 
— IX. Pius pápa ő szentsége, s ő kir. fensége Fridrik, badeni 
nagyherczeg közti egyezkedés. (Vége.) — E g y h á z i t u d ó -
s i t á s o k : Magyar-, Francziaország- és Britanniából. 

Mária Krisztina, nápolyi királyné. 
(Vége.) 

Rendkívüli szivjósága kitűnt azon könyörüle-
tességből, mellyel a szegények iránt viseltetett; so-
ha egy szegényt sem bocsátott el magától alamizsna 
nélkül. Ezen erénye, melly, mig édes anyjának véd-
szárnyai alatt állott, kevésbbé tünt föl, nápolyi ki-
rályné létekor nem ismert határt. Élő emberek ta-
núskodnak még mai nap is szeretetéről a szegények 
iránt, és bőkezűségéről a két siciliai királyságban, 
hol számos intézet és család most is az ő jótétemé-
nyének köszöni fönállását. Terzi, gyóntató-atyja, ki 
Bécsben tartózkodása alkalmával gyakran megláto-
gatta Mária Krisztina felséges nővérét, Mária Anna 
császárnét, mindezt elbeszélé. 

Miként a császárné közönségesen mondani szok-
ta, Mária Krisztina ártatlansága roppant (enorme) 
volt; ő felsége ezzel a tökély bámulatos nagyságát 
akarván kifejezni. S ő felsége bizonyítja, miszerint 
erősen meg van róla győződve, hogy nővére soha 
nagy hibát nem követett el. Nem csekélyebb mér-
tékben diszíté Mária Krisztinát az alázatosság eré-
nye is. Ő a dicséreteket, mellyekkel őt elhalmozták, 
túlzottaknak, sőt nevetségeseknek tartá, és sokat 
kaczagott rajtok. Mindenkor legnagyobb szeretetet 
és teljes engedelmességet tanúsított legidősb nővére 
iránt, ki állítja, hogy soha legkisebb kedvetlenséget 
sem okozott neki. Midőn ő felsége Bécsbe menetele-
kor, hol mint szerető nő felséges férje oldala mellett 
helyet foglalandó vala, Misanóban Mária Krisztiná-
tól bucsut vőn , ennek mély fájdalma kitört. S emlé-
kül óhajtván birni valamelly tárgyat édes nővérétől, 
minthogy végig futva szobáját, egy pár papucsnál 
egyebet nem talált, Mária Krisztina azt elfoglalta 
és drága kincs gyanánt őrzé. 

Engedelmessége tökéletes volt; s ha megesett 
néha, hogy szeretett nénje akaratjával ellenkezett, 

sirva fakadt, s zokogva mondá: „Édes Mariannám! 
bocsáss meg nekem, én máskép nem tehetek." 

Fenséges nővéreinek nyilatkozata szerint a rend-
szeretet nála a tökély kitűnő fokára emelkedék. 
Rendtartó volt ő gyermekkorától kezdve minden 
cselekedetében, úgymint munka-, pihenés-, ima-
óráiban, öltözetében, szobájában, szóval mindenben. 

Értelmisége,s itélőtehetségének helyessége rend-
kívüli volt. Már gyermekkorában megérdemlette 
vala a tanácsosnői nevet; korosb nőtestvérei nem 
egyszer tőle kértek tanácsot ügyeikre nézve, s min-
denkor csudálkoztak véleményén, mellyet ő egész 
egyszerűséggel adott elő. 

A házasság iránt hajlamot soha sem mutatott. 
Egyik nénje, Mária Beatrix, férjhez ment, még 
mielőtt Mária Krisztina a világra jött volna: a má-
sik, Mária Theresia, Mária Krisztina gyermekko-
rában lépett házassági frigyre. Atyja, I. Victor 
Emmanuel, ki 1821-ben testvére Károly Felix ja-
vára lemondott a trónról, 1824-ben jobb világra 
szenderült el. Ezen szomorú esemény után Mária 
Krisztina Genuában tartózkodék, hol az özvegy ki-
rályné , Mária Theresia, másik testvérével, Mária 
Annával együtt állandóul letelepedék; ez utóbbi 
csak 1831-benment nőül Bécsbe V. Ferdinand, ak-
kori magyar király ő felségéhez. Ez idő tájban Má-
ria Krisztinának is több alkalom kinálkozék a házas-
ságra, de ő teljességgel nem akart elválni édes any-
jától, kit a leggyöngédebben szeretett. Azalatt 1832-
dik évi martiusban a királyné hirtelen betegség ál-
tal meglepetvén, három napi szenvedés után a halál 
által Mária Krisztina karjaiból kiragadtatott; s a vi-
lág megsiratta e nőt, ki nagy volt szivjósága, ma-
gasztos erényei, s az egyház és állam iránti jelenté-
keny jótéteményei által, mellyeket igen nehéz kö-
rülmények közt, úgymint az egyházi és politikai 
rend főiforgatása, s az erre következett franczia be-
rontás idejében gyakorolt. 

Ezen borzasztó csapás őt éltének legvirágzóbb 
szakában, husz éves korában érte ! Mária Krisztina 
azt hőslelküleg viselte. Iíönyeket hullatott szünet 
nélkül, de e mellett egy kétségbeesési, vagy egy 
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panaszos szót sem hallatott. Csupán gyóntató-atyjá-
hoz fordulva, e következő érzékeny szavakra fa-
kadt: „Atyám! im most elhagyatva, árván marad-
tam e földön: reméllem, hogy ön nem hagy el en-
gemet." E szavak mélyen meginditák a jó szerzetes 
szivét, ki sirva igérte meg, hogy tőle soha el nem 
távozik, a mint azt a következés meg is mutatta. 

Nem sokára ezután Mária Krisztinának válasz-
tania kellett; mint királyi herczegnő, az ő korában, 
nem maradhatott egyedül, s akkép vélekedék: hogy, 
miután három, mindannyi férjezett nővére van, leg-
jobb lenne tán ezek egyikéhez elmennie. Azonban 
bölcs belátással birván, kérdé magától : „Helyén le-
end-e, ha legidősb nővéremhez, Mária Beatrix austriai 
főherczegnéhez megyek Modenába? Ő neki két fiatal, 
ugy szólván, velem egykorú fia van , a kikkel 
hogy én ugyanazon fedél alatt kikerülhetlen barát-
ságban éljek, hozzám nem illő. Másik nővéremnek, a 
luccai herczegnőnek nincs állandó lakhelye, egyik 
helyről a másikra kell költöznie ; s ezen kalandos élet 
nem nekem való. Harmadik nővérem, Magyarország 
királynéja, ki az austriai udvarnál van, nem önálló, 
ipától, I. Ferencz császár ő felségétől és napától, 
Carolina Auguszta császárnétól függ , s igy én nem 
szeretnék neki ez által zavart okozni. Az én udva-
rom tehát a zárda, testvéreim az apáczák leendnek." 
S miután ekkép magában tusakodott volna, gyóntató-
atyja és tanácsosa, Terziatya előtt kijelentette, hogy 
apácza akar lenni. 

Történt azonban , hogy királyné-anyjának ha-
lála előtt s után is Mária Krisztina kezét megkérte a 
két Sicilia királya, II. Ferdinand ő felsége. Terzi 
a tya , ki hőn szerette hazáját, s királyának és orszá-
gánakjavá t óhajtotta, óhajtotta azt is , hogy Mária 
Krisztina fogadja el felséges kérőjének kezét; s mint 
uralkodónő foglalja el a nápolyi trónt. Ehhez járult, 
hogy, midőn a herczegnő fönebb emlitett elhatározá-
sáról értesült, mintegy fensőbb ihletéstől imigy fe-
lelt a herczegnőnek: „A pálya , mellyet fenséged 
választott magának, nehéz, fárasztó, és nagy erénye-
ken kivül, különös hivatást igényel ; én ugy hiszem^ 
ezt az Isten fenségedtől nem kivánja. Sőt azt gondo-
lom , miszerint az Istennek akaratja, hogy fenséged 
fogadja el a részt, mellyet maga az Isten jelöl ki 
fenségednek, s örvendeztesse meg beleegyező vá-
laszszal Ferdinand király ő felségét." Ezen szavaira 
azon férfiúnak, kit ugy tekintett, mint ha Isten ne-
vében szólna hozzá, elnémult, s a mint jelenvolt nő-
vére Mária Theresia erősíti, egy ideig veszteg, moz-
dulatlan, jéghideg, és gondolatokba merülve ma-

radt. Azután megszólalt, s a siciliai király ajánlatát 
elfogadta. 

Az itt elősorolt részletek Mária Krisztina nővé-
reinek , Mária Anna austriai császárné ő felségének 
és Mária Theresia föherczegnőnek nyilatkozataiból 
összegyüjtvék. Helyén látjuk még itt fölhozni azon 
levelet, mellyet Mária Krisztina Mária Theresia luc-
cai herczegnőnek irt, midőn gyermekszülésének ide-
je közelgetvén , ez okból Portiéiból Nápolyba ment. 
A kérdéses levél igy hangzik : „ . . . . Megyek Ná-
polyba, hogy ott magamra zárjam a koporsót. Igen, 
oda megyek szülni s egyszersmind életemet is el-
veszteni. É n m e g h a l o k , s azért Mariannának 
(érté austriai császárné ő felségét) hagyom leg-
becsesebb kincsemet, mellyet birok." — E kincs 
édes a ty ja , Victor Emmanuel király által, ki örö-
mest foglalkozott kézimunkákkal, sajátkezüleg igen 
művészileg készitett papir-iskátulyák gyűjteményé-
ből állott. E gyűjteményt Mária Krisztina többre 
becsülte minden drága ékszereinél. Midőn a szülés 
ideje már közel volt, Krisztina különféle emlékeket 
jelölt ki testvérei és környezői számára, mintha csak 
előre tudta volna, hogy utolsó órája közelget. 

Fölötte érdekes II. Ferdinand királynak e rész-
beni tanúvallomása, mellyből néhány töredéket 
közlünk : 

,De Patria, Parentibus atque ortu Christi famulae' 
pont alatt n. 36. olvassuk : „Mi II. Ferdinand, a két Sici-
lia királya stb valljuk, hogy tizennyolcz éves ko-
runkban már sokat hallottunk Istennek e jámbor szol-
gálójáról , savoyi Mária Krisztináról, s már akkor 
támadt bennünk azon gondolat, hogy ezen herczeg-
nő legjobban illik hozzánk nőül. E gondolattól többé 
soha sem tudtunk megválni, miglen a házassági 
frigy a kath. anyaszentegyház szertartása szerint 
csakugyan megköttetett , Voltri nevü, G-enuától 
néhány mérföldnyire fekvő helységben, a bold, szűz 
Máriának szentelt templomban, ki iránt a savoyi 
ház igen nagy áhitattal viseltetett. Az Istennek e 
szolgálója akkor husz éves volt (a házasság 1832-ik 
évi nov. 2i-én köttetett meg; Ferdinand akkor hu-
szonkét éves volt, s már két év óta ült a trónon). 
Midőn anyját elveszté, Mária Krisztina sardiniai ki-
rályné, születésére nézve nápolyi herczegnő, s Károly 
Felix király özvegye szorgalmazta ezen házasságot. 
Leszámítva az ildomossági szokásos leveleket a há-
zasság megkötése előtt, köztünk és Istennek e szol-
gálója közt legkisebb levelezés avagy viszony nem 
létezett. A legelső, ki, ha emlékezetünk nem csal, 
magasztalokig szólt előttünk Istennek e szolgálójáról, 



Olivieri czimzetes püspök és királyi hitves társunk 
oktatója vala. Később több udvari személyt hallgat-
tunk meg erre nézve azok közöl, kik őt ismerték 
akkor, midőn Ferencz királyi atyánk ő felségét ki-
sérték , országán kivül tett utazásai alatt." 

A király egy másik vallomásában ,De virtuti-
bus in genere' pont alatt olvassuk: „Bizton állithat-
juk , hogy Istennek e szolgálója mindennemű keresz-
tény erényekkel megható módon ékeskedett. Ugy 
tekintették őt, mint az áhitat és vallás épületét, melly 
Istennek kegyelme által a legelevenebb hit, a leg-
hathatósb remény s a legtökéletesebb szeretet meg-
rendithetlen alapjaira fektetve van, olly módon, hogy 
ez épületnek az alappal tökéletes öszhangzásban levő 
minden része bámulatos volt, a sérv vagy hiány 
legkisebb nyoma sem látszott rajta, s megdönthet-
lennek tünt föl. Ennél fogva szerintünk minden cse-
lekedete kifolyása volt az erkölcsi elvnek, melly 
benne, ugy szólván, megtestesülve lenni látszott. — 
Bizonyítjuk továbbá, hogy Istennek eme szolgálója 
a keresztény erények gyakorlásában élte utolsó pil-
lanatáig rendkívül buzgó volt, főleg az imádkozás-
ban, s ebbeli buzgósága és szorgalma napról napra 
növekedett." 

Idézzünk néhány helyet a király tanúvallomá-
sainak ,De virtutibus theologicis' czimü 3-i.k pontjából : 

„Az Istennek szolgálója, a mi felséges hitestár-
sunk, házassága egész ideje alatt életmódjában és 
szokásaiban állandóan igen tiszta, vallásos, sőt igen 
ajtatos volt. Ö ismerte magas állását, s annak tiszte-
letet szerzett az által, hogy magamagát tisztelte, s 
méltóságát nyájassággal párositá, ugy hogy esküvel 
merjük erősíteni, miszerint nekünk soha legkisebb 
alkalmat sem adott a neheztelésre." 

„A családban kikerülhetlen körülmények kö-
zött kegyessége, részvéte s csudálandó bánásmo-
dora által mindnyájunkat kiengesztelt." 

„Magatartása olly méltóságos, tisztességes s 
illedelmes volt, hogy soha legkisebb rossz gondo-
latra sem adott alkalmat." 

„Az imádságot és egyéb áhitati gyakorlatokat 
huzamosb ideig végzé, a szentségekhez gyakran já-
rul t , nem kevésb gondossággal teljesité királynéi és 
női kötelességeit." 

„Reggel, alig hogy fölkelt az ágyból, buzgón 
és szivből imádkozott. Hasonló módon jelen volt min-
dennap , mint az a mi királyi házunknál szokásban 
van, a szent misén. Napközben ajtatos könyveket 
olvasott, gyakorlá magát az imádságban, és Terzi 
atyával lelki értekezleteket tartott. Este, mi szintén 

a mi királyi" házunknál szokásban van, az Oltári-
szentség látogatására ment, elmondotta a szent ol-
vasót s más imákat, a nélkül, hogy elmulasztotta 
volna lefekvés előtt az estéli imádságokat." 

„A keresztény hitet s annak terjesztését hőn 
szerette." 

„A boldogságos Szűz, mint szeplőtelen anya 
iránt különös áhitattal viseltetett." 

„A romai szent-szék és a pápa iránt mindenkor 
a legnagyobb tiszteletet tanúsította," stb. 

A király, tanúvallomásainak ,De heroica servae 
Bei charitate in Deum' czimü pontjában néhány rész-
letet közöl Mária Krisztina végperczeiről : 

„A betegség kínjait és fájdalmait mint valódi ke-
resztény nő hősies elszántsággal tűrte, a nélkül, 
hogy valaha panaszra fakadt, vagy az orvos rendel-
vényeit visszautasította volna. Midőn jelentették ne-
ki, hogy a halotti szentségeket kell fölvennie, ő 
azokat örömmel, vidáman és olly mély tisztelettel 
vette föl, hogy e szent cselekvény alatt az összes 
jelenvoltak, de legkivált mi és családunk legben-
sőbb buzgóságtól valánk áthatva. Ajtatossági buz-
galma még inkább növekedett végperczeiben ; még 
hideg ajkaival is a zsoltárokat, s a papok imáit után-
mondotta , elannyira, hogy a ki őt szemlélte, benne 
valóságos szentet képzelhetett magának. A mi véle-
ményünk , sőt meggyőződésünk az, hogy az Ur őt a 
paradicsomba fogadta; mert halála szent és ked-
ves volt." 

A király, többi tanúvallomásaiban, még szá-
mos részleteket sorol elő, mellyek a királyné szent 
életéről tanúskodnak, s meghatják mindazok szivét, 
kik azokat olvassák. 

A nápolyi királyi család többi férfi és nő tag-
jai is egyhangúlag tanúsítják Mária Krisztina eré-
nyei fölötti mély csudálkozásukat. „Ő ollyan volt, 
mint az égből alászállott angyal", — irja egyik nő-
rokonai közöl. — „Erényessége minket elragadott", 
— mondja egy másik. 

Tudva van, hogy Krisztina ajtatos élete és eré-
nyei az egész királyi udvarra, s főleg magára a ki-
rályra nagy befolyással voltak. Valahányszor a mi-
nisteri tanácsba készült elmenni, az erényes király-
né fölkereste őt , kezeit mellére tevé, fejét hátraveté, 
szemeit az ég felé emelé, imádkozék s segítségül hi-
vá számára a Szentlélek Istent; azután férjét kéré, 
hogy a , V e n i C r e a t o r ' - t mondja el. A tanuk 
egyhangú vallomásai bizonyítják, hogy II. Ferdi-
nand kegyessége, áhítata, szilárdsága, tiszta élete, 
alattvalói iránti szeretete, vállalatainak bölcsesége, 
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szóval minden tulajdonsága, Mária Krisztina befo-
lyásának köszönhető. Ugyané tanuk állítják, hogy 
a királyi házaspár együtt járt a főváros utczáin, be-
mentek a templomokba, és ajtatosan leborulva so-
káig imádkozának, mint a jámbor nép, alázatosan 
és gyermekdeden. Mindketten gyalog mentek várat-
lanul a sz.-ferencz-rendiek egyik kis templomába 
gyónni és áldozni, és a Portiuncula búcsújában ré-
szesülni. Meglátogatták a szegényeket, alapítottak 
jótékony intézeteket. Könyekre fakad az érzékeny 
sziv, midőn a Mária Krisztinát környezett udvari 
nők vallomásait olvassa. Édes anyai hangon mon-
dá nekik: „Kedvesim ! ne hivjatok engem többé ki-
rálynénak, sem felségnek; látjátok, én meghalok; 
nevezzetek engem testvéreteknek." Magához kíván-
ta kebelének gyümölcsét, melly neki életébe került; 
megölelte, megáldotta őt , elragadtatva imádkozék, 
kezeit a kisded fölött kiterjesztvén. Ollykor-ollykor 
férjéhez fordult , s a leggyöngédebb hangon fölki-
álta: Ferdinand! Ferdinand! Ha ez egy perezre 
tőle eltávozott, tekintetével és szavával keresé őt. 
S midőn végre érzé, hogy csak néhány órát él már 
e földön, érzékenyen elbúcsúzott azoktól, kik őt 
környezték, s Istenhez emelte lelkét, nem gondolva 
többé csak Istenre, s utolsó fohászait és utolsó esz-
méit az egyház imádságával egyesitve. 

Nem akarunk bocsátkozni azon tények és tanú-
vallomások részletezésébe, mellyek illy czim alá 
foglalvák : D e f a m a s a n c t i t a t i s p o s t ob i -
t u m , e t de m i r a c u l i s p o s t o b i t u m . 

Találtatnak Mária Krisztina halála után , az ő 
családja főszemély ein kivül, számos olly városbeli 
és vidéki szegény emberek, kik a királyné közben-
járása által Istennek különös kegyelmében részesül-
tek. Több , legújabban történt csuda az isteni hata-
lomról tesz tanúságot, nagy buzgóságot ébresztett 
a hivek közt, és meggyőzte a hitetleneket, minthogy 
ugy látszik, e hármas czélja van a csudáknak. Az 
egyházmind följegyezteti e csudatetteket, s ezeknek 
kellőleg bebizonyitott valóságára alapitandja a bol-
doggá-avattatás nyilatkozatát. 

(Francziából) D a n i e 1 i k József. 

IX. Pius pápa ő szentsége, s ő kir. fensége 
Fridrik, badeni nagyherczeg közti egyezkedés. 

(Vége.) 

6. Egyházi ügyekben az érseknek , clerusnak és a nép-
nek a sz.-székkeli közlekedése egészen szabad. Hasonlóan az 

érsek a maga papságával és a hívekkel szabadon közlekedik. 
Ennél fogva az érseknek útbaigazításai és rendeletei, a megyei 
és egyháztartományi zsinatoknak, sőt magának a sz.-széknek 
okmányai, mellyek egyházi ügyekről szólanak, a nagyherczegi 
kormány előleges tudomásvétele és helybenhagyása nélkül 
kihirdethetők. 

7. A kath. ifjúságnak vallási oktatását és nevelését min-
den nyilvános és magán-iskolákban az érsek, az őt megillető 
pásztori kötelességéhez képest, vezeti, és ellenőrködik. Miért 
is ő fogja meghatározni a katekizmusokat és valláskönyveket, 
mellyek nyomán a tanitás eszközlendő. Az elemi iskolákban a 
vallásoktatást a helybeli lelkipásztorok, egyéb tanintézetben 
csak olly papok végzendik , kiknek az érsek erre felhatalma-
zást és megbizást adott , s ezt utóbb tőlök el nem vonta. 

8. Az érseknek jogában áll, papnöveldét a trienti zsinat 
követelménye szerint felállítani, és abba ifjakat és gyermeke-
ket , a mint a megye szüksége és haszna kívánja, kiképzésre 
fölvenni. Az érsek e papnövelde szervezését, vezetését és 
kezelését illetőleg, valamint az abban adandó oktatásra nézve 
is főpásztori joghatóságát szabadon és teljes joggal gyakorol-
ja. Minél fogva az igazgatókat és tanítókat is kinevezi, és , a 
mikor szükséges vagy czélszerü, őket hivatalaiktól elmozditja. 

9. Mig azonban az emiitett határozmányok szerint illy 
papnövelde föl nem állittatik, a sz.-szék a fönforgó különös 
körülmények miatt beegyezését adja , hogy a theologusok ez-
alatt a freiburgi egyetemben végezhessék tanulmányaikat, és 
hogy egy theologiai collegium vagy convictus , miként illyen 
már annakelőtte volt, ismét fölállittassék. E convictus vezetése 
és az arra való fölügyelet az érsekhez tartozik. Tehát ő fogja a 
házi rendet meghatározni, a collegium anyagi kezelésére hiva-
tott bizottság tagjait, az igazgatót, a tanulmányi fölügyelőket és 
az oeconomust kinevezni, azoknak hivatali eljárásukat vezet-
ni , s őket, ha azt szükségesnek látandja, hivatalaikból elbo-
csátani. Az érsek beegyezése nélkül egyetlen-egy növendék 
se vétessék föl ; a már fölvett növendékeket, ha szükséges, 
ő annak idején elbocsáthatja. E convictusba az érsek ollyanokat 
is vehet föl, kik arra való tekintettel, hogy a papi pályát vá-
lasztandják, magukat az egyetemben a bölcsészeti tanulmá-
nyokban tovább kiképezni akarják. A sz.-szék beegyezését adja 
arra nézve, hogy az érsek e convictus föntartására ezentúl is 
azon összegeket fordíthassa, mellyeket a seminariumra határo-
zott pénzalapból eddigelé e czélra fordított, a mennyiben az 
egyetemes egyházi, nem különben más, e czélra kivetett vallási 
pénzalapból az eddigi összegek kiszolgáltatnak, és a mennyi-
ben, ha ez összegek elégségesek nem volnának, az érsekkel 
való egyezkedés folytán szükségesnek ismert pótlék megada-
tik. E convictusnak növendékei, miután tanulmányaikat az 
egyetemen befejezték, a sz. Péterről czimzett, úgynevezett 
áldozár-seminariumba fölvétetnek és ott tovább képeztetnek, 
mig az egyházi-rendeket fölveszik. Az érsek e seminariumot 
szabadon és teljes joggal kormányozza, miként a nyolezadik 
pontban emiitett seminariumot, melly a trienti zsinat liatároz-
mányai szerint fog fölállittatni. 

10. Minthogy a nagyherczegi kormány a kath. ifjúság-
nak jó neveltetése tekintetéből néhány convictust olly váro-
sokban szándékozik fölállítani, mellyekben máris a katholiku-
sok számára fölállított nyilvános lyceumok vagy gymnasiumok 
léteznek , ennél fogva ez idő alatt s addig, mig gyermek-semi-
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nariumokat fölállítani sikerülend, a mondott convictusok-
ba a többi növendékek közé azon gyermekek és ifjak is 
fölvétethetnek , kik az egyházi pályát választani akarják. 
Ezen convictusok számára a szabályzatok és törvények a nagy-
herczegi kormány és érsek közötti egyezkedés utján állapít-
tassanak meg, és , ha a szükség ugy hozná magával, ugyan-
ezen uton megváltoztassanak. Az elöljárók, és a tanulmányok 
ismétlésére fölügyelők, és pedig hasonlóan egyetértve az ér-
sekkel , mindenkor a papok közöl választandók. A többinek 
mind , kik illy convictusok mellett alkalmaztatnak, katholiku-
soknak kell lenniök. A növendékek közé csupán kath. gyer-
mekeket és ifjakat lehet fölvenni. Ezeknek előleges vizsgát kell 
kiállniok, mellyen az érseknek megbízottja jelen leend. Tovább 
senki az érseknek beegyezése nélkül a convictusba föl nem vé-
tetik , valamint abban senki meg nem maradhat, kinek eltá-
volítását az érsek szükségesnek látja. Az illető lyceumok- és 
gymnasiumokban a tanári állomások mind csupán katholiku-
sokkal töltetnek be. Ha az érsek olly nézetben volna, hogy a 
tanárokra , vagy a többi, a convictusokban alkalmazott egyé-
nekre, vagy pedig a tanrendszer- , vagy fegyelemre nézve né-
mi alapos kifogást tehetni, ez esetben a nagyherczegi kor-
mány lehetőleg törekvendik, hogy az érsek által tett kifo-
gások eltávolíttassanak s az ő kivánatainak elégtétessék. To-
vább az érsek szabadságában álland, mindazt elrendelni és 
határozni, a mi a convictus növendékeinek vallásos nevelése-
s oktatásához tartozik, s arra fölügyelni, nehogy bármilly 
tantárgyban ollyasmi előforduljon, a mi a kath. hittel s az 
erkölcstisztasággal ellenkezik. Nemkülönben az érsek jogához 
tartozik, e convictusokat hivatalosan látogatni, az azokban 
tartandó vizsgákra biztosokat küldeni és az elöljáróktól időn-
kinti értesitvényeket követelni. 

11. A freiburgi egyetemben levő, kath. hittani kar, te-
kintvén az egyházi tanítást , az érseknek vezetése és fölügye-
lete alatt áll. Minél fogva ő a tanároknak és más tanítóknak 
theologiai előadásokra a fölhatalmazást és küldetést megad-
hatja s azoktól azt belátása szerint ismét elveheti, nem kü-
lönben azok taniratait és tankönyveit is vizsgálat alá veheti. 

12. A birtok, mellyel az egyház mint tulajdonával bir, 
vagy mellyet jövőben szerzend , mindenkor sértetlen legyen ; 
mindazáltal illy birtokok a közterheknek és adóknak, vala-
mint a nagyherczegség átalános törvényeinek , miként egyéb 
tulajdonok, alávetve legyenek. Az egyházi birtok az egyház 
nevében az érsek fölügyelete alatt azok által kezeltessék, kik 
az egyháztörvények határozmányai szerint, vagy a szokás-
hoz , vagy valamelly kiváltsághoz , vagy végre az alapitónak 
különös rendeletéhez képest illy kezelésre hivatvák. Minden, 
bármilly kezelők pedig köteleztetnek, az érseknek vagy az ő 
fölhatalmazottjának kezelésökről évenkint számot adni, még 
akkor is, ha a fönebb emiitett jogczimeknél fogva mások irányá-
ban hasonlóan számot adni tartoznak. Afenforgó különös körül-
ményeknél fogva , s azt föltevén , hogy az állami pénztárból, 
ha szükséges volna, az egyházak átalános és helyi szükségei-
nek fedezésére segélyösszegek fognak kiszolgáltattatni, a 
mostani körülmények fönmaradása mellett az egyházbirtok 
föntartására , nem különben azok kezelésére nézve is mindaz 
szem előtt tartassék , a mi a következő pontokban foglaltatik. 

13. Az egyházi alapítványok javai az egyházi hatóság 
beegyezése nélkül sem el nem adhatók, sem másokkal föl nem 

cserélhetők, sem örökösödési joggal (emphyteusis) bérbe nem 
adhatók, sem zálog- vagy más adókkal nem terhelhetők , sem 
egyezkedési uton másoknak ki nem szolgáltathatók, sem pe-
dig kilencz évnél hosszabb időre bérbe nem adhatók ; vala-
mint hasonló beegyezés nélkül az illy javakból származó jö-
vedelmeket soha sem szabad valamelly, az alapitványnyal 
ellenkező czélokra forditani. A sz.-szék beegyezését adja arra, 
hogy, ha egyházi birtokokat eladni vagy u j terhekkel megter-
helni , vagy ha azok jövedelmeit más , az alapitványnyal nem 
egyező módon egyebekre forditani kellene, erre mindenkor a 
nagyherczegi kormány hozzájárulása s beegyezése kikérendő. 

14. Az érseki dotatiónak, az érseki káptalannak, a 
székes-egyháznak, valamint a papnöveldének jószágait az ér-
sek , illetőleg a káptalan a canoni határozmányok értelmében 
szabadon kezelendi ; szintilly módon kezeltetik mindaz, a mi 
netalán illy javakból megtakarittatik , vagy az érseki széknek, 
nem különben egyéb székes-egyházi javadalomnak üresedése 
alkalmával fönmarad , vagy a mi a kérdéses birtokhoz magá-
nosoktól tett alapitványozás folytán máris tettleg hozzájárult, 
és ezentúl hozzájárulni fog. A fekvő javak vagy az állandó 
pénzalapok , mellyeket a nagyherczegi kormány a székes-egy-
ház dotatiójára máris átadott, vagy még csak ezentúl átadni 
fog, a nagyherczegi kormány beegyezése nélkül sem el nem 
adhatók, sem bármiképen meg nem terhelhetők. A nagyher-
czegi kormányt mi sem gátolja abban, hogy időnkint magának 
tudomást szerezzen arról, valljon a kérdéses birtokok csonki-
tatlan megmaradtak-e. 

15. Az úgynevezett esperességeknek javai ezek által az 
érseknek kizáró fölügyelete alatt kezeltetnek. 

16. A plébániai birtokoknak, és más egyházi helyi alapít-
ványoknak összes vagyonát ezentúl is az erre rendelt bizott-
ságok az egyes kath. községekben faluhelyeken szokásban 
volt módon kezelik, csak hogy a kezelés az egyház nevében 
történjék, és a plébánosok , valamint a többi papok is a hiva-
talt, mellyet az illy bizottságokban viselniök kell, az érseket 
illető főpásztori hatalomból és az ő megbízása folytán viseljék. 
Ezenkívül kell, hogy azok, kik az egyes helységek kath. 
lakosaitól az emiitett bizottság tagjaiul megválasztatnak , nem 
különben a magától a bizottságtól választott számvevő mind a 
nagyherczegi kormány , mind pedig az érsek , illetőleg mind-
kettőnek felhatalmazottjai által megerősíttessenek. Az általok 
véghez vitt kezelésre az érsektől erre külön kinevezett alespe-
resek, nem különben az állami hatóság közösen fölügyelnek. 

17. Az egyházi kerületekben levő alapitványi birtokokat 
külön bizottságok kezelik. Ezek tagjainak katholikusoknak kell 
lenniök, s őket egyenlő számmal a nagyherczegi kormány és 
az érsek kinevezik, ugy hogy személyiségökben mindkét fél 
megnyugodjék. Az elnököt, millyent minden egyes bizottság 
külön birand, az illető bizottság maga választja; az ezen 
utóbbinak alárendelt számvevő pedig mind a nagyherczegi 
kormány , mind az érsek által megerősíttetik. 

18. Ezeken kivül még egy vegyes bizottság fog kine-
veztetni, mellynek föladata lesz, az egyház nevében az interca-
laris alapítványokra, valamint átalában az összes alapítványok-
ra fölügyelni, s melly bizottságnak jogköréhez egyszersmind 
a nagyherczegség területén levő összes egyházi alapítványok 
kezelése fölötti főfelügyelet is tartozik. E bizottság mind az ér-
seknek, mind pedig a nagyherczegi kormánynak nevében szá-
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mot kérend az egyes kezelőktől, és minden egyes kezelés-ágat 
illetőleg ezélszerü utasitást adand. Milly pénzalapok tekintes-
senek átalános egyházi pénzalapokul, az a nagyherezegi kor-
mány és érsek közötti kölcsönös megegyezés folytán meg-
állapítandó lészen. 

19. Minden vegyes bizottság katholikusokból álland, 
kiket egyenlő számmal a nagyherezegi kormány és az érsek vá-
laszt, s ollyanok, kik ellen egyik részről sem tétetik alapos kifo-
gás. A bizottság élén katholikus elnök álljon, s egyrészt a nagy-
herezegi kormánynak, másrészt az érseknek szabadságában 
áll , illy férfiakat javaslatba hozni, kiket az egyik vagy másik 
rész a kérdésben levő hivatal viselésére alkalmasaknak ité-
lend. E hivatalt csupán olly férfi viselje, ki arra mind a nagy-
herezegi kormány, mind az érsek által kölcsönös egyetértés 
folytán választatik vagy kineveztetik. Az állam részéről a 
másik collegium vezetésével ugyanazon férfi fog megbízatni, 
kinek a nagyherczegségben levő összes kath. iskolák igazgatása 
átadatott, és ki egyszersmind a nagyherczegség területénlétező, 
a kath. lakosságrészhez tartozó fekvőbirtok kezelése fölötti 
fölügyeletével megbizatott. A mód, miképen teljesítse az illy 
vegyes bizottság hivatalát, a nagyherezegi kormány és az ér-
sek által kölcsönös megegyezés után fog megállapittatni. 
Szintigy fognak az intercalaris és egyéb átalános egyházi 
alapok kezelői katholikusokból a nagyherezegi kormány és az 
érsek által kölcsönös egyetértéssel választatni. 

20. Az érseknek jogában álland, minden egyes egyházi 
alapítvány kezelése-, természete- s terheiről magának tudo-
mást szerezni, magukat az okmányokat, mellyek illy alapít-
ványra vonatkoznak, megtekinteni, hogy a nagyherezegi kor-
mány és az érsek közötti kölcsönös egyetértéssel minden ide 
vonatkozó viszonyok gondos tekintetbevétele után egy bizo-
nyos szabályzat kidolgoztassék, melly szerint minden egyes 
egyházi alapítvány kezelendő, és azok jövedelmei évenkint ki-
szolgáltatandók. E szabályzatot tartozik a vegyes bizottság hi-
vatala teljesitésében átalában és különösen a számadások vizs-
gálatában szem előtt tartani és követni. Az egyes egyházak-
ban a cultusra fordítandó összegek megállapításában az érsek-
nek követelései és kivánatai különösen tekintetbe veendők, s 
azután egyedül az érsektől függjön, meghatározni, mire for-
dítandók a kivetett összegek, hogy a cultus a canoni követel-
ményekhez képest rendeztessék s előmozdittassék. Ha az érsek 
rendkívüli cultus-szükségekre külön összegeket kívánna igény-
be venni, illy esetekben a nagyherezegi kormánynyal kell 
egyezkednie. 

21. A javadalmakat az emiitett vegyes bizottság föl-
ügyelete alatt azok birtokosai az egyháztörvények határozmá-
nyai szerint kezelendik. Ha javadalmak megüresednek , azo-
kat az esperességek birtokkezelői, vagy ha az érsek a nagy-
herezegi kormánynyal más személyekre nézve megegyez, ezek 
kezeljék, és minden egyes megüresedett javadalom jövedel-
mei , mellyek az avval járó kötelezettségek teljesitóse után 
netalán fönmaradnak, az intercalaris alaphoz csatoltassanak, 
ha azokat az egyes helységekben előforduló különös körül-
ményeknél fogva a javadalom vagyonának nagyobbitására, 
vagy egyéb hasznos és az egyházra nézve szükséges dolgok-
ra fordítani, tanácsosbnak nem találtatik. 

22. Az érsek minden nagyherezegi hatósággal közvetle-
nül közlekedik. 

23. Az olly rendeletek és határozatok , mellyek a jelen 
egyezkedéssel ellentétben állanak , érvénytelenekké lesznek ; 
törvényes határozatok, mellyek az egyezkedéssel ellenkeznek, 
megváltoztatandók. 

24. Ha jövőben a jelen egyezkedés tartalma iránt nehéz-
ségek forognának fön , pápa ő szentsége és ő kir. fensége az 
ügy barátságos utoni kiegyenlítése végett egymással külön 
értekezendenek. 

A jelen egyezkedés megerősítésének kicserélése Ro-
mában két hónap után , vagy, ha lehet , még hamarább 
történik. 

Ennek meghitelesitésére a fönebb nevezett fölhatal-
mazottak az egyezkedést aláírták, s arra mindegyik pecsét-
jét adta. 

Kelt Romában az üdvösség 1859-ik évének junius 28-án." 
(Következnek az aláírások.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ő es. kir. Apostoli Felsége f . é. novemberhó 22-ről kelt legfel-

sőbb határozatával nt. B a i n József hittudort és pécsi hittanárt tisz-
teletbeli udvari káplánnak méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni. 

Pest , dec. 20-án. Bibornok herczeg-primás ő eminen-
tiája a Romába utazó gróf Károlyi István ő méltóságának a 
következő bizonyítványt szolgáltatta ki : „Joannes S. R. E. Tit. 
S. Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis Scitovszky, Dei 
et Apostolicae Sedis Gratia Metr. Eccl. Strig. Arch.-Eppus, 
S. Sedis Apost. Leg. natus, Ord. Relig. per Eccl. Provinc. 
Strig. Col. Agr. et Zagr. Visit, et Del. Apost. Inelyti Regni 
Hung. Pr. Primas. Sum. et Seer. Cane. Insign. Ordinis S. 
Steph. Reg. Apost. Prael. et Mag. Cr. Eques. S. C. et R. 
Apost. Mattis act. int. Cons. AA. LL. et Phil, nec non SS. 
Theol. Doctor etc. etc. Tenore praesentium lubente animo re-
cognoscimus, et perhibemus : Societatem S. Stephani Regis, 
in Apostolico isthoc Hungáriáé Regno fiorentem, atque ad 
edendos , propagandosque utiles , et aedificationi fidelium ap-
prime inservientes libros coadunatam, et sub protectione uni-
versi Episcopatus Hungáriáé constitutam, hactenus semper 
Regulas Indicis Librorum prohibitorum adamussim observa-
visse , in cunctis S. Matris Ecclesiae sensum consectatam esse, 
multaque opera fidei, et moribus catholicis insigniter proficua 
typis vulgavisse, ac eo conatus suos direxisse, ut vehiculo il-
lius quo plura in Religionem ac Ecclesiam Catholicam emo-
lumenta redundent. Datum Strigonii in Residentia nostra Ar-
chiepiscopali die sexta mensis Decembris anno Domini Mille-
simo Octingentesimo Quinquagesimo Nono. Joannes Card. A.-
Eppus. m. p. (L. S.) ad bgnum Mandatum Michael Schu-
michraszt, m. p. Cancellariae Director." 

HLárásztelek, december 8-án. Mivel mi katholi-
kusok hitegységben élve, a felebaráti szeretet kedves és el-
válhatatlan kapcsánál fogva részt veszünk egymás sorsán , s 
örvendünk az örvendezőkkel : hogy hitfeleinknek alkalmat 
szolgáltassunk a velünk való örvendezésre, sietek a tisztelt 
olvasókat értesíteni azon ünnepről, melly e hó 8-án a makula 
nélkül fogantatott boldogságos Szűz napján templomunkban 
tartatott. Ugyanis ez év tavaszán nt. plébánosunk , H o r n e r 
Jakab ur a makula nélkül fogantatott boldogságos Szűz tisz-
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teleiére Kárászteleken egy iskolai Mária-egyletet alakitott, 
mellynek czélja az árva és szegény iskolás gyermekeket ru-
házattal és könyvekkel fölsegiteni, a szorgalmasbakat pedig 
a tanulási ösztön fölserkentésére megjutalmazni. A tagok ha-
vonkint csak két uj frtot fizetnek az irt czélra az egylet pénz-
tárába , a miért örökösen részesülnek mind az egylet által 
mondatandó sz. mise-áldozatok érdemeiben, mind az egylet 
tagjai- s különösen az iskolás gyermekeknek szombaton dél 
után a litánia után végzett imádságaiban ; s mivel az egy-
let évenkint megholt tagjairól is sz. mise-áldozat által meg-
emlékezik , az egylet tagjai bizonyos értelemben holtuk után 
is azok maradnak. Az egylet védszentjéül a makula nélkül fo-
gantatott boldogságos szűz Máriát választván, az erre emlékez-
tető ünnepnapot tűzte ki jótéteményei gyakorlására ; s igy az 
egyletnek ma volt első ünnepe. S bár fönállásának még csak 
néhány hónapja, még sem akarta elmulasztani, hogy a ma-
kula nélkül fogantatott boldogságos Szűz , mint védszentje 
esedezését, czéljának megfelelőleg ez első évben is ki ne ér-
demelje. Ez okból most először öt fiút s öt leányt, összesen 
tiz , részint árva , részint szegény szülők gyermekeit, kik ed-
dig a szükséges ruházat hiánya miatt iskolába nem járhattak, 
egészen fölruházva vezetett be az egyházba, s adott át az is-
kolai nevelésnek. — Midőn az egylet igy iparkodik az árvák 
és szegények könyeit fölszáritani, kétségkívül községünkben 
nem egy szegény találkozott, ki e napon az egylet tagjaira a 
Mindenható dus áldását kérte, valamint bizonyosan az egylet 
tagjai is imádságaikban különösen megemlékeztek a jó atya-
s főpásztorról, a nagyváradi püspök ur ő excellentiájáról, ki, 
püspöki megyéjében levén Kárásztelek, midőn az egyletet és 
annak alapszabályait megerősítené, az egylet pénztárát szo-
kott bőkezűségével 100 a. é. forinttal fölsegiteni kész volt; 
ez összeget azonban az egylet most még föl nem használta. — 
A sz. mise áldozatot, daczára az ut járhatlanságának, a szilágy-
somlyói plébános és alesperes , ft. K o 1 o s y Antal ur teljes 
egyházi segédlet mellett mutatta be a Mindenhatónak ; melly 
alatt mind az egylet számosabb tagjai, mind a fölsegélt árvák 
közöl az érettebb korúak gyónásuk után a szent áltozásban is 
részesültek, valamint a sz. mise-áldozatára szánt kenyér és 
bor fölajánlása után az egylet tagjai mindnyájan a plébános 
vezérlete alatt offertoriumukat az egylet czélja előmozdítására 
az oltárra vinni siettek. Adjon Isten a megkezdett jónak növe-
kedést; szolgáljon ez mind az egylet tagjainak, mind pedig 
azoknak, kik ezt olvasva ebben lelki gyönyörűséget találnak, 
hiterősségére. B. J . 

Tar. Nagyszerű ünnepély, fényes egyházi kitüntetés 
történt itt mult novemberhó 15-én, midőn tudnillik e szent-
egyház buzgó s az Ur szőlejében tett hosszas munkálkodása 
alatt őszbeborult lelkipásztora, ft. K ő v á r y János ur a felső-
patai kerületi rendes esperesi hivatalba törvényesen bevezet-
tetvén, az érdem koszorújával földiszittetett. Istennel kivánván 
kezdeni a dolgot, a beigtatandó az általa csinosan felékesített 
szentegyházban ünnepélyes sz. misét tartott a kerületi pap-
társak segédszolgálata mellett a számosan egybegyűlt hivek 
épületes jelenlétében. Az ajtatosságot követte a paplak falai 
között a beigtatás, mellynek tisztét ft. L e n g y e l Miklós, 
prépost, egri kanonok s hittudor ur ő nagysága érseki meg-
bízásból elvállalni szíveskedett ; ki is szivreható ékesszólással 
az esperesi hivatal érdekességét, diszét és terhét elősorolva, 

az érseki kinevező oklevél felolvasása után a beigtatandó ur-
nák bokros érdemeit kiemelve , őt rendes esperesi hivatalába 
törvényszerüleg bevezette. A beigtatás után a kerületi titoknok 
nyilvánitá az illető paptársak érzelmeit, s a beigtatott esperes 
ur jeles tulajdonairól szólva , örömét fejezte ki azon szerencse 
fölött, melly mai nap a kerület papi tagjainak jutott szeretve 
tisztelt uj főnöküket az érdem koszorújával diszitve, s maguk 
fölé emelve tisztelhetni, mire is erőt, kegyelmet kivánva az 
ünnepeltnek, mindnyájokat rokoni szeretetébe ajánlá.—Ezután 
következett a magyar jóizü tápszerekkel fűszerezett ebéd, 
melly alatt a koszoruzottnak tanuló kisded nyája hozta meg 
talpraesett verselések között szivbeli ártatlan örömét és tisz-
teleti hódolatát szeretett lelkipásztorának, ki mindig öröm-
mel engedi magához jönni a kisdedeket. Végre magyar szo-
kásként áldomáspoharak ürittettek egri érsek ő excellentiájá-
ért , kegyes atyánkért, kinek nagy neve midenütt olly ma-
gasztosán hangzik , a beigtatóért, beigtatottért, a kerületi 
paptársakért, s az édes hazáért. — E k k é n t fejeztetett b e e 
nevezetes nap ünnepélye, mellynek kedves emléke mélyen 
bevésve leend kebelünkbe. . . . y . . . c. 

Francziaország'. A „Pays" i r ja , hogy báró Mene-
val, franczia követ Münchenben , elbocsáttatását kérte. A vi-
gasztalhatatlan fájdalom, mellyet neki, a mintegy 18 hó előtti 
elhalt nejének vesztesége okozott, birta őt rá ezen határozatra. 
A báró Romába megy. hol az egyházi rendbe lépni szándéko-
zik. Ezen még igen fiatal diplomata kitűnő szolgálatokat tőn 
a császár kormányának, s legújabb visszavonulása, mellyre 
olly kegyeletteljes indokok által tökélte el magát, részvevő 
megindulással fogadtatott a politikai világban. 

nagy-Britannia. A k a t h o l i k u s f i a t a l s á g 
t á r s u l a t a , miként a ,l'Univers'-ben olvassuk, Dublinban 
nem rég meetinget tartott , melly mintegy jeladás vala az 
egész Nagy-Britanniában jelenleg nyilvánuló mozgalomra. E 
társulat csak néhány év óta áll fön, s máris teméntelen sok 
jót eszközölt az irlandi ifjúságnál, melly a brit uralom alatt 
álló összes tartományokban elterjedve van. A társulat 100,000 
tagnál többet számlál : magában Liverpoolban 4000, Man-
chesterben 3800, Corkban 2200 tagja van; Anglia-, Austra-
lia- és Canadában a dublini anyatársulatnak fiók-egyletei lé-
teznek. A katholikus fiatalok emez egyesületét dr. O'B r i e n, 
Limerickből, alapította, ki egyike azon alázatos , jó és buzga-
lomteljes papoknak , kiket a lelkek szeretete megemészt, s kik 
vissza nem rettennek semmiféle nehézségtől, midőn látják, 
hogy jót tehetnek. O , mint a hittudomány és irodalom volt 
tanára Irlandban, meg van áldva mindazon tulajdonokkal, 
mellyek müve megállapítására szükségesek , s buzgósága ké-
pessé teszi ő t , gondjait e társulatra is kiterjeszteni, mialatt 
papi kötelmeit s megyéjében helyettnöki foglalkozásait ponto-
san teljesíti. A katholikus fiatalok emez egyesülete paulai sz. 
Vincze társulatára emlékeztet ; de átalában nincs ugyanazon 
alapokra fektetve, s más szükségeknek felel meg ; különösen 
az irlandi nép jelleméhez és Nagy-Britannia institutióihoz, 
mellyek igen nagy hatáskört engednek az egyesületeknek, van 
alkalmazva. O' B r i e n , szem előtt tartva a lelkek üdvösségét, 
gondoskodott minden lehető eszközökről a katholikus ifjak 
oktatását és ártatlan mulattatását illetőleg, meg levén győ-
ződve , hogy illy módon neki, nem csak számukat szaporitani, 
de rájok üdvös befolyást is gyakorolnia sikerülend. Ugy lát-
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szik , a nagy O'Conell kora óta Irland nem szervezett illy ha-
talmas mozgalmat ; a jelen körülmények máris mutatják, milly 
hatása lehet a társulatnak arra nézve, hogy a katholikusok 
jogai tiszteletben tartassanak. — E társulat tagjai kötelezik 
magukat egész életökön át azon munkásság terjesztésére, 
mellynek tárgya az Isten dicsőítése és az egyház diadalma. 
Minden nagyobb városban az egyesület különös helyiséggel 
bir , hol könyvtár, estéli iskola, kápolna van , és a hol helyek 
rendezvék el a munkásokra nézve, kik nappal dolgozni tar-
toznak. A tagok minden hónapban gyónnak, és kötelezik ma-
gukat példával előljárni a társadalmi és erkölcsi erényekben. 
Mintegy uj táborát képezik ezek az apostoloknak, s nincs két-
ség benne, hogy az ég küzdelmeiket támogatandja. A társulat 
tehát módot szolgáltat tagjainak, hogy oktatásuk s szivök ké-
peztetése bevégeztessék , s megengedi nekik , hogy a keresz-
tény büszkeség Iegnemesb vágyainak eleget tehessenek. A 
Dublinban s egyéb városokban megtartott meetingek máris 
tanúskodnak a hatásról, mellyet e társulat gyakorol. A társu-
lat jeles alapitójának egyik leveléből meg lehet Ítélni az ő ma-
gasztos nézeteit, valamint azt is, mit várhatni a mostani kö-
rülmények között az egyesület tagjaitól. ,,Reméllem, irja 
O'Brien , hogy a fiatalok egyesületei mind a három országból 
és az egész világból, a mi szeretett atyánknak, IX. Pius pá-
pának , irántai hódolatukat bebizonyitandók, föliratot nyuj-
tandnak át. Százezer név, mint a gyermek martyrok képvise-
lői fogják megvigasztalni a szent atya szivét, s megmutatand-
ják a világnak, hogy az ő trónját a szeretet őrserege veszi 
körül, mellyet a kormányok tiszteletben tartani fognak, s a 
bölcs diplomatia megsérteni ovakodandik" stb. 

hogy ugyanő az indítványra vonatkozólag, midőn az, ismé-
telve a katholicitás szempontjából sürgettetett, mintha tudnil-
lik nem is maradhatna katholikus a társulat, melly becsületes 
íudokokból olly nyilatkozatoktól tartózkodik, mellyekre kü-
lönben is feljogosítva nincs, — többi közt kijelentette : „minden 
perczben kész vagyok a kath. hitvallásra egészen és minden 
tartalék nélkül hitet tenni le, s Isten ne adjon nekem örök 
üdvösséget, ha e hitvallásért, kivántassék bármikor, élete-
met is nem vagyok kész feláldozni. Többiben tartózkodást 
ajánlok minden további demonstratiotól." 

E tartózkodás ajánlására alulirtnak jó okai voltak ; s 
ezekről minden perczben kész számot adni azoknak, kik azt 
tőle megkívánni jogosítva vannak. 

A Szent-István-Társulat vallás-hivői hódolatát az egyház 
szentséges feje irányában tanusitá az által, hogy az Esztergom-
ban zsinatra gyűlt egyházatyákat folyamodványilag megke-
reste: miszerint a társulat alapszabályait és munkálkodása 
eredményeit pápa ő szentségedé terjeszteni, s ha e társulatot 
reá méltónak tartják, azt ő szentsége apostoli áldására aján-
lani méltóztassanak. S e vallás-hivői hódolatát a fönczimzett 
társulatnak alkalma lesz tolmácsolni még azon alkalommal is, 
midőn azon határozata, mellynél fogva az általa kiadott minden 
müveket ő szentségének megküldeni óhaj t ja , a melly határo-
zat teljesítése csak is a „Monasteriologia" bevégeztére vára-
kozás által lőn eddigelé elnapolva, közelebb foganatba fog 
vétetni. 

Kelt Egerben, dec. 18-án, 1859. 

Danteiik János, m. k. 
a Szent-István-Társulat alelnöke. 

N y i l a t k o z a t . 
A „Tanodai Lapok" f. hó 15-iki száma szerkesztőjök 

tollából egy czikket hoz, mellyben a többi közt ez áll : 
„7. Hogy nt. S u j á n s z k y Antal urnák abbeli két-

szeri inditványa, hogy a kath. Sz.-István-Társulat a m. fő-
pásztorok s más hasonló társulatok példájára, e l t e k i n t v e 
m i n d e n p o l i t i k a i s z í n e z e t t ő l , szentséges atyánk, 
a romai pápának, szorongatott helyzetének alkalmából, fiúi rész-
vétteljes hódolatát fejezze ki, — mind a kétszer e l v e t -

e t e t t." 
Mellőzve azt, mit a következő két, úgymint „eltekint-

ve minden politikai szinezettől", és „elvettetett" állításban 
valótlant mondanak a „Tanodai Lapok", alulirt a t. közönség 
felvilágosítására kötelességének tartja köztudomásra hozni : 

Kegyes adományok : 

A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által 
emeltetendő sz.-István-oltárra : 

- frt 68 kr. 
- „ 34 
- „ 36 

K ő v á r y János esp. és pleb. Taron 
H é d a Antal illyésliázi pleb. 
E b e r 1 i n g József ujbudai pleb. . 
M o l n á r Bertalan , katonai kórház lelkésze Man 

tuában — „ 60 
A bold. Ü r m é n y i .Fer. fölött mondott gyászbe 

szédböl begyült (35 péld.) 7 „ -
P. ur Keszthelyről — „ 33 
Egy névtelen Esztergomból 2 frt — 
Tek. M ó t h Endre ur Csepinből . . . . 1 „ 36 

A pest-lipótvárosi templom részére : 
Az egri papnövendékek 23 „ — 

'. á é. 
i» » 
» !> 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

e l ő f i z e t é s i f ö l h í v á s 
a ,Religio4 kath. egyházi és irodalmi lap 1860-ik évi folyamára. 

Előfizetési ár : Budapesten félévre 4 frt 90 kr. ; egész évre 9 frt 80 kr. uj pénzben ; vidékre postán 
félévre 5 frt 25 kr. ; egész évre 10 frt 50 kr. uj pénzben. Az előfizetési pénzek a Szent-István-Társulat 
ügynöki hivatalába (Lipót-utcza 8-ik sz.) bérmentesen küldendők. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő : Kádas Rudolf. 

Nyomatott B e i m e l J . és K o z m a Vazulnál. Pesten, 1859. 
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Megjelenik e lap hetenkint kétszer : szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Sz.-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza 8. sz.). 

T a r t a l o m : Mozgalom a bölcsészet terén. XI XII. — 
E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Roma-, Anglia-, Belgium- és 
Amerikából. — Könyvhirdetések. 

Mozgalom a bölcsészet terén. 
XI. 

A középkor syllogisticus bölcselkedésmódjában 
Aristotelest, ez észjárás törvényhozóját, látjuk ural-
kodni. Miként sz. Ágoston Platót, ugy a középkor-
ban aquinoi sz. Tamás Aristotelest képviseli; vagy 
inkább sz. Tamás mind e hármat magában foglalja, 
a mennyiben tudnillik a syllogisticus formák köze-
pett a másik , dialecticai észjárást is ismeri, megha-
tározza s gyakorolja *) ; ismeri annak erkölcsi fölté-
telét, megkülönbözteti az Isten-ismeret, kettős osztá-
lyát, kijelöli határát, mint sz. Ágoston, egész hatá-
rozottság- és világossággal. Az utókor azonban fél-
reismerte a középkori bölcseletet; a scholastica, s 
vele minden nagy szellem, maga sz. Tamás is, csak-
ugy, mint Aristoteles, hitelét veszté, sőt nem csekély 
megvetésnek lőn kitéve. Annyira megváltozott egy-
két század alatt a gondolkozásmód. A tudósok, füg-
getlenitni akarván tanaikat, a multat, a múltnak tu-
dományát, e drága hagyományt, e becses örökségét 
az emberi-nemnek, lenézték, s az emberi szellem, 
bizonytalan utakon tengve, veszélyes botlások sze-
rencsétlenségeit kezdé tapasztalni. Illy ominosus je-
lenségek közt folyt le a XVI. század, egy szebb-
nek koránya merülvén föl sirjából, mint azt csak 
várni is lehetett volna. Ez az isteni gondviselés bá-
mulatos nyilatkozásának azon örvendetes jeléül tű-
nik föl, a minőt nem egy izben tapasztalunk az em-

*) Igy ir ő 2. 2. qu. 51 : „Alia rationalis scientia d i a-
1 e c t i c a, quae ordinatur ad acquisitionem inventivam, et alia 
scientia d e m o n s t r a t i v a , quae est veritatis determinativa." 
Hogyan kelljen pedig azt gyakorolni, eléggé kitetszik azon 
számos helyekből, hol a „via excellentiae" vagy „eminentiae", 
és „via negationis" vagy „remotionis" által mondja juthatni 
Isten ismeretére; pl. : ,,Deus est omnia eminenter" ; — „quid-
quid entitatis , bonitatis , perfectionis est in quacunque crea-
tu ra , totum est eminentius in Deo"; — „ a d cognoscendum 
Deum oportet uti via remotionÍ3." 

beri szellem történetében. Az álbölcselet rendszeresí-
tése megkezdetett; az őrködő Isten szeme azonban 
intézkedett róla, hogy, mig az istentelen rendszerek, 
egyik a másik fölött, a következő az előbbin, apan-
duri tisztet teljesiték : a tiszta igazság napja ere-
deti fényében ragyogott föl, vidámabb- és derül-
tebben , mint valaha. S a kik a keresztény bölcse-
letet arról gyanúsították, hogy az észt véka alá rejti, 
bámulattal tapasztalák a lantos látnók ez ihletett 
szavainak: „Signatum est super nos lumen vultus 
tui, Domine" épen a kereszténységben, a kath. egy-
házban, az ő fiainak bölcsészeti vállalataiban a leg-
fényesebben nyilvánuló jelentőségét és igazságát. 
Az emberi szellem a XVII-ik században csakugyan 
roppant mozdulatot tőn ; világossága ujabb meg 
ujabb tárgyakra terjedt ki , eláradt sugaraiban is 
megújulván : ámde azért nem változott meg; csak 
haladott a kivülrei kihatásában, de megtartá törvé-
nyeit; világossága nem egyéb a múltnak világossá-
gánál. A bölcsészet tehát, a múltban tett hatalmas 
hóditások által gazdagítva, kiegészité s hitelesité a 
hagyomány t , a múltnak tudományát : de a bölcse-
ség, melly épen e hagyomány legdrágább kincse, 
ha megujulva is az eszmék kifejezésének formái közt, 
mindig ugyanaz marad, mindig régi és mindig uj. 

A XVII. századot, mond Gratry, ugy kelle-
ne tekinteni, mint egyetlen embert, vagyis inkább 
mint egy hangászkart. A nagy szellemek öszhang-
zása s egyetértése, daczára némelly, könnyen rend-
behozott dissonantiának, soha sem volt érezhetőbb. 
Igaz, hogy e nemes lángelmék semmibe sem veszik 
Spinosát, e hamis és gonosz szellemet, és nem szól-
nak semmit Lockeról, e homályos szellemről, ha 
csak Leibnitz nem, ki nagyon is jó volt. A XVII. 
század nem vevé komolyan tekintetbe az absurdu-
mot, félretevé a sophistákat, és gyakorlá a philoso-
phiában ama nagy irodalmi parancsot : „Hoc amet, 
hoc spernat" ; nevezetes jelleme az igazán philoso-
phiai szellemek- vagy századoknak, mellyek, mivel-
hogy az igaznak öntudatával birnak, birnak a ha-
miséval is, és mellyek, minthogy ragyogók, űzik a 
setétséget. Oh ha az emberi szellem csak még egy .e ^ t t 
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lépéssel tovább halad, a közel század, még inkább 
egyesülvén az igazság keresésében, még inkább tá-
vozván a tévelytől, látandott támadni a bölcsészet 
terén olly dolgokat, mellyeket mi többé nem isme-
rünk, olly egyetértést, mellyet mi nem remélünk, s 
kezdetét azon dicsőségteljes békének, mellynek a 
tudományokat és szellemeket Istenben kell egye-
sítenie. 

Az az Isten, mit e nagy század bölcsészete min-
denekelőtt keresett, tudván, hogy az az első igaz-
ság és egyetemes világosság. Bizonyára nem azért 
latolgatták annyira e gyakorlati férfiak az ő tudós 
fejtegetéseiket, hogy egymásnak Isten létét bebizo-
nyítsák; hanem mert tudták, hogy ebben rejlik a 
bölcsészet középpontja, a metaphysica alapja, a mód-
szert meghatározó kérdés megoldása, a lélek tudo-
mánya, a logica és mor-ál érintkezési pontja, a ter-
mészettan basisa, s a mértan olly régóta keresett 
értelme. Kepler, e legrégibb férfia eme pleiádnak, 
csak azért dolgozza föl a tudományt, csak azért fe-
dezi föl az eget, „h°gy ott Istenének hajlékot ké-
szítsen." A többieknek ugyanaz a czéljok; Descartes, 
Pascal, Malebranche, Fénelon és Bossuet, Leibnitz, 
Clarke és Newton, Thomassin és Petau, mind az Is-
tent keresik a gondo la t minden irányában, és mind-
ezen hangok valóban ugyanazon hang, ugyanazon 
ének ; az ő tárgyuk a Lény és a végtelen tökéletes-
ség; és minden e csudálatos symphoniába vegyül 
egész magukig a mathematicusokig, Leibnitz nagy-
szerű fölfedezése által. 

Elég legyen itt csak átalános tekintetet vetni 
az ezen nagy szellemek által nyújtott bebizonyítá-
sára Isten létének. Kezdjék a mysticusok. Itt azon 
igaz mysticusokról van szó, kikről Bossuet mondja: 
„Mystici in tuto." Az elvont és elszigetelt okoskodás 
iránti idegenkedés, és a tapasztalat szüksége, melly 
a mai tudományos mozgalmat jellemzi, legelőbb a 
mysticusokban nyilvánul, és valószínűleg tőlök szár-
mazik, mint kiknek közérzésök e jelszóban kifejez-
tetik: ,,Non solum discens, sed et patiens divina." 
A ,Jézus követéséről'1 irt könyv népszerűsíti ez ér-
zést; azután a jezuiták égő buzgalma, s a szentes-
ség szelleme a XVI. század vége felé, meggyöke-
reztetek azt a lelkekben. Nerii sz. Fülöp, keresztes 
sz. János, sz. Teréz, salesi sz. Ferencz , Condren és 
Olier ajtatos iskolája, s ez időszak asceticus íróinak 
egész serege az elvont bölcselkedés, és mint Bossuet 
magát kifejezi, a száraz világosság megvetését ter-
jesztik, s a lelkeket a valóság közvetlen észlelésére, 
az életnek tapasztalás általi tudományára utasítják. 

Ók a valóságos tudomány e processusát Isten és a 
lélek ismeretére alkalmazzák. 

A gyakorlati istenesség ez alapján épitnek az 
igazi bölcselkedők ; leleplezik a mysticusok által meg-
ragadott mély igazságot; leszállnak leikökbe, Isten 
nyomait keresendők ott. Descartes, a lélekről elmél-
kedvén, e szavakkal jelöli ki az utat: „Én egy tö-
kéletlen, nem-teljes és mástól függő dolog vagyok ; 
ki szünet nélkül valami jobb és nagyobb után törek-
szik és sovárog, mint én vagyok; de azon nagy dol-
gokat, mellyek után én sovárgok, csak az, kitől én 
függök, bírja valóságosan és végtelenül." (Med. III.) 

íme, a véges és végtelen egymás mellett van-
nak. A véges, mint illyen, magunkban az élet köz-
vetlen tapasztalása által látva, s a végtelen, egy 
ellentéties tapasztalat s az ész mozgása által a véges-
ben megragadtatva, eme végtelen ugyancsak az ész 
által minden körüljárás, félretérés, és sok szó nélkül 
fölismertetik és kijelentetik. — Ki nem látja ez eljá-
rásban az egész dialecticai módszert? A lélek, hatá-
rok közé szorított dolog, mint véges és tökéletlen 
látva, — a kiindulási pont; a tökéletességnek, mely-
lyet nem birunk, de birni óhajtanánk, bánatos érzé-
se, — az inditó erő: innen ered az ész mozgása az ő 
tárgya, a föltétlen, való és tettleges végtelen felé. 
De Descartes és mások e mellett olly vonásokat tün-
tetnek elő, mellyeket a közép- és hajdankor férfiai 
csak indicáltak. Ez az Isten léte bebizonyításának 
előhaladása. Például két dolgot magyaráznak, mely-
lyeket sz. Tamás mondott, a nélkül, hogy eléggé 
megközelítette volna, s mellyek a főbb észjárást ma-
gukban foglalják : 1) Deus est omnia eminenter; 2) 
Ad cognitionem Dei oportet uti via remotionis. — 
Mindnyájan mondják Leibnitztzal : „Isten kötelessé-
gei ugyanazok a mi lelkűnkéivel, de végtelenre 
emelve." Mindnyájan mondják Fénelonnal : „Töröl-
jétek el a határokat, és a Lény egyetemességében 
maradtok." Vagyis más szavakkal : Vegyétek a vé-
gest, szüntessétek meg határát, s megvan az, a m i 
neki a végtelenben megfelel. S ez észjárást annyira 
meghatározzák, hogy azt a mértanra alkalmazzák, s 
ez alkalmazás által egész mivoltát megújítják. 

A XVII. század bölcsészei között, mint böl-
csész , legszabatosabb a Fénelon. E század kedvencz 
bölcsészeti eszméje a végtelennek eszméje vala. E 
pontra nézve Fénelon a legtökéletesb, legvilágosabb, 
legbiztosabb. Különös, ő a végtelennek metaphysi-
cájáról többet tud, mint maga Leibnitz, a calculus 
infinitesimalis fölfedezője. Egyébként ő minden tul-
ságot kikerül, mind Pascal, mind Malebranche, mind 



Leibnitz és sok másnak tulhajtásait. Ö megmarad 
azon aránylagos lángész, melly a szivből csak ugy 
mint szellemből, észből csak ugy mint vallásból ösz-
szeállitva van; ő, egészben véve, megtartja ama 
megbecsülhetlen középutját az igaznak, és mint ama 
teljes emberi h a r g , mellyről olly szépen mondatott: 
„Fénelon hangja sem nem férfiúnak, sem nem asz-
szonynak hangja, hanem , mint a bülcseség hangjá-
nak , nincs neme." O a fő észjárást, melly Istenhez 
emelkedik föl, ritka könnyűséggel, páratlan gyor-
sasággal a legsikerültebben gyakorolja. „Magából 
kimenni, hogy Isten végtelenjébe átmenjünk!" me-
rész , de érzésteljes fölkiáltásában a legelevenebben 
van jellemezve az erkölcsi föltét, melly alatt ez ész-
járás gyakorolható. S a mit ő mondott, azt csele-
kedte is. S az igy szerzett első fokozatát az Isten-
ismeretnek a leghatározottabban különbözteti meg a 
másik felsőbbtől, melly az emberi ész és létünk vég-
czélja s természetfölötti rendeltetése. Ratio perveni-
ens ad finem suum. 

A dialecticának, mellynek eddigelé inkább csak 
történeti értékére szorítkozott minden előnye a böl-
csészet terén, most már tudományos értékéről kezd-
tek gondolkodni. Leibnitz nevezetes fölfedezése,mely-
lyel a mértan olly roppant haladást tőn az összes 
tudománynyal, nem maradhatott befolyás nélkül a 
bölcsészetre is. Leibnitz azonban, bár tudta, hogy az 
észjárás, melly olly rendkívüli eredményt szült a 
számtanban, egyetemes, és e sajátságánál fogva 
szükségkép a bölcsészetre is alkalmazható; habár 
tudta is, és kijelentette, hogy a metaphysicában az 
észjárás, melly a végesből a végtelenhez minden kö-
rüljárás nélkül emelkedik, ugyanazonos a mértani 
végtelenrei alkalmazottal: ellemzését még sem adta; 
mi nélkül a tudományos érték meg nem határoztat-
hatott , minthogy a mondott ugyanazonosságot nem 
tüntette föl akkép, hogy az meggyőződésre vezes-
sen. A XIX. századnak lőn föntartva a dicsőség, a 
kérdéses fő észjárás ellemzését láthatni; s Gratry 
lángesze az, melly e nehéz munkát teljesité. Valljon 
olly sikerrel-e, melly semmi kivánni valót nem hagy 
hátra: az egy más kérdés, mellyet a jövő igazoland. 
Mi ugy hiszszük, hogy a dolog még sok vizsgáló-
dásba kerülend ; de a szerencsés kezdemény csak si-
kerre , csak diadalra fog vezethetni. 

Gratry megmutatja, hogy Isten létének bebi-
zonyítása, melly nem egyéb az ész két lényeges já-
rásának alkalmazásánál a maga saját tárgyára, olly 
szigorú, mint a tulajdonképen vett mathematical bi-
zonyítás; és hogy e szigorúsága onnan van, mivel 

az nem egyéb, mint egyike a mértan két módszeré-
nek , melly az ész kettős átalános járásának felel 
meg. Az maga a végtelenszerü észjárás (procédé in-
finitésimal), nem többé az elvont mértani, hanem a 
substantialis végtelenre, melly az Isten, alkalmazva. 
A végtelenszerü észjárás megsemmisíti (miként azt. 
Leibnitz után Gratry fejtegeti) a formák vége-
nagyságát, hogy a nagyság által valósitható formák 
törvényei s lényegei megnyerettessenek. Eltörli a 
változó mennyiséget, de megtartja a változhatlan 
lényeget. A mértékek eltűnnek, de a mértékek vi-
szonyai, a megfogható formák minden természetére 
nézve változhatlan viszonyok, megmaradnak. Eltör-
leni a formákban a változót és megtartani a szüksé-
gest; a pontok sokaságát egyszerűségre visszavezet-
ni, hogy igy esetleges viszonyaik elrontassanak, a 
nélkül, hogy lényeges viszonyaik rontatnának le ; 
átmenni a végtelenbe, a nagyság- és dimensiónak 
egyesítése által az egyetlen pontban, hol e sokasá-
gok képzési törvénye megáll és nyilvánul : — 
illyen a végtelenszerü észjárás. A mi, egy szóval, 
annyit jelent, mint, ha szabad igy beszélni, vissza-
menni a mathematical törvények- és formákhoz ugy, 
a hogy azok az Istenben vannak öröktől fogva, füg-
getlenül minden nagyság- és mértéktől. 

A számtani végtelenszerü processus tehát, töké-
letesen ugy mint platonicus és cartesianus bebizo-
nyítása Isten létének, a végesből a végtelenre, az 
esetlegesből a szükségesre, a változóból az örökké-
valóra, az egyéniből az egyetemesre megy át; és 
egészen ugyanazon módon halad, eltörölvén az eset-
legesség és változandóság minden határait, fölsza-
badítván a lényeget az egyes valóságokban, az eset-
legest zérusra, s a lényegest a végtelenre rugtatViín. 
Tehát a mathematicusok végtelenszerü észjárása ki-
tünőleg csak egy részletes esete s alkalmaztatása 
amaz egyetemes és alapzatos észjárásnak, melly ál-
tal az emberi szellem fölemelkedik, csak olly föl-
lengő, csak olly bizonyos, mint egyszerű cselek-
vényben , minden véges tárgyból a végtelenhez. — 
Ugyancsak azon átalános észjárás, a végesnek avég-
telenhezi viszonyában, akár a geometria-, akár a 
metaphysicában egyaránt alkalmaztathatik. Alkal-
mazva a mértanban, csudákat mivel, s a mit nyújt, 
csalhatlanul bizonyos : lehetséges-e, hogy a meta-
physicában alkalmazva, csak tévelyt szüljön? Ész-
szerű volna-e, kérdi Gratry, megengedni, hogy az 
emberi szellemmel veleszületett, tettleg explicite 
vagy implicite minden ember által gyakorolt észjá-
rás , azon észjárás, melly alapja a költészetnek, az 
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igazság eme virágának ; egy észjárás, mellyet a vi-
lág minden első rendű bölcsészei ismertek, s többé-
kevesbbé világosan leirtak ; melly végül a tudomá-
nyok haladása által a mértanra is alkalmaztatván, 
ebben, a legbámulatosb fölfedezéseknek általa,bizo-
nyosságának szigorúságát és hatalma nagyságát ki-
tünteti ; valljon megengedhetni-e, hogy egy illy mód-
szer csak a mértanban lehet igaz, és a világ kezdete 
óta a közérzet, költészet, philosophia által hibásan 
alkalmaztatott vala az élő végtelen bebizonyítására 
s tanulmányozására? Az nem lehet. Van tehát szük-
ségkép ugyanazonosság ez észjárás mindkét alkal-
maztatásában , s mértani bizonyossága megerősíti az 
ő metaphysicai bizonyosságát. 

Gratry tehát legelső mutatja meg a mértani 
végtelenszerü, és az egyetemes fő észjái^ásnak, melly 
Isten létét bebizonyítja, ugyanazonságát; s teszi ezt 
Logicája második kötetében, s megmutatja az által 
azt, a mit Descartes és Leibnitz csak állítottak, a 
nélkül, hogy bebizonyították volna, tudnillik: hogy 
Isten létének bebizonyítása mathematicai szigorúsá-
gú. Ezzel egyszersmind olly igazságot hozott be a 
Logicába, melly eddigelé csak gyanittatott, s csak 
is a lángelmék által ; tudnillik : hogy az észnek nem 
egy, de két szigorú járása van; hogy a syllogismus 
nem egyedüli formája az okoskodásnak ; hogy van 
még egy másik észjárás is, gyökeresen különböző 
az előbbitől, de szintolly bizonyos, és hogy e kettős 
logicai észjárás megfelel a mértan két módszerének, 
az ugyanazonság utján deducáló a l g e b r a i c u s , 
és a végesből kiinduló, s a végtelenhez érő i n f i n i -
t e s i m a 1 i s módszernek. 

XII. 

A mértani infinitesimalis módszer a XVII. 
század, a tudományok ez atyja által fölfedeztetve, 
megváltoztatta a mathesist, e csalhatlan tudományt, 
s hatalmat alkotott belőle és dicsőséget kölcsönzött 
neki. Ez észjárás igazolva van geometriai s mecha-
nicai alkalmaztatásai által. Olly törvényeket és for-
mákat szerzett, mellyeket a véges mennyiségek elem-
zése semmi módon nem érhet el ; hasonlithatlan köny-
nyüséggel megold olly problémákat, mellyeket a 
véges mennyiségek elemzése nagy munkával old 
meg; az egy uj és transcendentaiis módszer a szó 
teljes értelmében. 

A honnan következtethetni, hogy ugyanez ész-
járás , ha majd a bölcsészet annak egyetemességét, 
jelentőségét és szigorúságát fölfogja, átváltoztatja a 
bölcsészetet, miként változtatta át a számtant; nieg-

oldand kérdéseket, mellyeket a deductiv okoskodás 
leghosszabb körüljárásai nem oldhattak meg, és a 
legegyszerűbb elméknek is könnyű- s megfoghatóvá 
teendi azon kérdések megfejtését, mellyeket a leg-
hatalmasb lángelmék csak nagynehezen fejtettek meg. 

S ez észjárás a metaphysicában nem csupán Is-
ten létét bizonyítja be, hanem egyúttal az ő tulaj-
donságait is; és igy e tulajdonságok is nem egye-
dül ugyanazonság utján a végtelen Lény eszméjé-
ből leszármaztathatók: hanem mindegyikök, külön, 
egyenesen észleltetik és megismertetik minden nyo-
mában a szépségnek, a jóságnak, mellyet a teremt-
mények magukban foglalnak. S ekkép tán igazság-
talan azon vád, mellyel a német bölcsészet némelly 
képviselői Grratry módszere ellen fölszólaltak, mintha 
e szerint Isten szabadsága nem bizonyittathatnék be, 
legalább mathematicai szigorral nem. Ha igaz is, 
hogy az erkölcsi, metaphysicai bizonyosság, mely-
lyel eddig e tárgyban dicsekedheténk, csak olly szi-
gorú a józan ész szabályai értelmében, sőt talán szi-
gorúbb is, mint a mathematicai: mindazáltal az illy 
törekvés, melly a sopbistica álnokságának olly rop-
pant gátot látszik vethetni, mindig dicséretes dolog; 
különben is nem nehéz, Isten szabadságát mértani 
bizonyossággal megmutatni akkor és ott , hol és mi-
kor az mint élő, értelem- és akarattal biró végtelen 
Lényül bizonyul be. — Talán több nehézséget fog-
lal magában a kérdéses észjárás elemzésének a laicu-
sokra nézve a kezdeményezőnek nem eléggé világos 
előadása ; mert hogy a szakértők Gratry egyetlen lap-
jának (Logique, Tom. II. 91.1.) átolvasásából is meg-
győződnek elmélete igazságáról, nem akarunk kétel-
kedni. De a nagyobb rész kielégittetlenül maradaud, s 
a mint már fönebb megjegyeztük, a tárgy még sok 
gondolkozást és megfontolást igényel. Gratry tisz-
tában van önmagával, és mi ugy találjuk, hogy e 
szerint joggal hízeleg magának a bölcsészet transfor-
málásán, ha Logicája utat talál az iskola- és életbe; 
ámde hogy ez történhessék, mindazoknak, kikre 
számit, ugy át kell hatva lenniök rendszerétől, hogy 
ez iránt vele együtt egyaránt tisztában legyenek. 

Még csak egy kérdés merül föl, mellyre azon-
ban már a másutt mondottakban talált a t. olvasó 
elégséges megoldást, t. i. valljon, ha az Isten lété-
nek bebizonyítása a főészjárás által olly szigorú, s 
igy tudományos értékű, miért vannak mégis isten-
tagadók? Azért, mert az ember szabad, és mert van-
nak gonosz emberek is. Ugyanis az Isten létének be-
bizonyítása, mint már mondva volt, nem csupán az 
ész cselekvénye, hanem az erkölcsi s gyakorlati élet 
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nyilvánulása is. Azaz: a szellem munkálása, melly Is-
tent bizonyítja be, megfelel az Istent szerető s imádó, 
szabad akarat erkölcsi cselekvényének. E két cselek-
vény akkép áll egymással viszonyban, hogy az erköl-
csi cselekvény kútforrása, támpontja s oka az észbeli 
cselekvénynek. Hogyha az akarat megtagadja cse-
lekvényét, az ész nem végezheti be a magáét. A szel-
lem, midőn a sziv nem imádja Istent, egymaga nem 
tudná végrehajtani az Isten létének igaz bebizonyí-
tását. Látja ugyan ennek védveit, ha megmutattat-
nak neki, de nem hisz bennök; és megmutatja, mint 
Kant tevé, hogy bizonyítása alapnélküli okoskodás, 
melly rá , az ő száraz, elvont, a szívtől s a szabad 
imádástól elszigetelt szellemére nézve, épen nem 
foglalja magában az Isten léte valóságát, hanem csu-
pán Istennek elvont eszméjét. Pedig Istent megis-
merni , kötelessége az észnek. Ugyanis látjuk a ben-
nünket körülálló lényeket, szemléljük mind e vilá-
got, mind lelkünket. Látunk abban létet és életet, 
de határok közt; a szépség- és jóságnak viszontagsá-
gokkal és ellentétekkel vegyült nyomait. De e világ 
tökéletlen jósága megfoghatóvá teszi előttünk a vég-
telen jóságot, az ő kölcsönzött szépsége a föltétlen 
szépséget. Mert e világ hirdeti Istent. Ez az, a mit 
minden ember lelkének föl kell fogni e világ szem-
léletére , s ez az ész kötelessége. 

Eszünknek kötelessége, a végtelent a lét-, a 
szépség-, a jóságnak , mellyet nekünk a teremtmé-
nyek mutatnak, minden nyomain keresztül észlelni; 
és mivelhogy azok szintúgy mindenütt határokat, 
ürességet, a rosszat és tökéletlenséget mutatják íöl : 
az ész kötelessége, valamint az akaratunké, nem 
állapodni meg egészen, sem ismeret, sem szeretet 
által e, határok közé szorított lényekben. Ezeken 
túlhaladni, keresni végtelenül tökéletes lényt, telje-
sen különbözőt minden teremtménytől, habár mind-
egyik által hirdetettet, ez az ész kötelessége. 

De épen itt válnak meg egymástól az emberek, 
és vagy Isten felé tartanak, vagy távoznak tőle. 

Ki nem ingadozott néha, a mindenség mulan-
dó dolgainak láttára. Majd a világ szépsége s rendje 
a lelket bámulatra ragadja, reményt és hitet kelt a 
láthatlan Lény iránt, kit minden dolog hirdet. Majd 
ismét a rendetlenség és a rossz, a nyomor és ajelen-
nek rövidsége, főleg a halál megszomoritnak, bizal-
matlanság-, zúgolódás- és kétségbeesésre kényszerí-
tenek. Ez ingadozásban, az ész és akarat e kísérte-
iében , mások az emberi természet törvényszerű ösz-
tönétől, vagy jobban mondva, Istennek a lélek gyö-
keréveli érintésétől támogattatva, megtartják ma-

gukban az eszményt, a hitet a végtelen, lényeges, 
való s élő tökéletességben. Mások, azon borzadalom 
daczára, mellyet leikök érez, daczára eszök mardo-
sásainak, elfojtani engedik magukban az eszményt 
az esetlegesnek szemléletére, a hitet az akadály lát-
tára, s a kétségrei feleletül a tagadást választják. 
Ezek azon kettős erkölcsi s értelmi fajok, mellyekre 
a világ föl van oszolva. Vannak szellemek és szivek, 
mellyek állítanak ; vannak , kik tagadnak. Az egész 
kérdés ez : I s t e n vagy s e m , i g e n vagy nem. 

És a választás szabad. Az emberek választás ál-
tal és szabadon Isten mellett vagy Isten ellen van-
nak. Ez a választás a két ut közt, melly minden em-
bernek kínálkozik , nem csupán ifjúságában, de éle-
tének minden szakában. Öntudatunk minden percze, 
a teremtés minden benyomása fog bennünk viszhan-
gozni, s kell hogy viszhangozzék egész az Istenig, 
ha, megvetvén a dolgok hiúságát és saját magunk 
jelen nyomorát és tökéletlenségét, a jónak vagyis 
az erénynek erélyes szeretete lelkünket a fő Jóhoz 
emeli; ha föláldozván az esetleges és múlékony be-
nyomásokat , véges és tökéletlen örömeket, a lénye-
get magát, mellynek ezek csak árnyékai, elérni tö-
rekszünk. Ez emelkedés a végtelenhez a végesnek 
föláldozása által, ez az igazi u t , a jónak és igazság-
nak utja. De ha öntudatunk minden percze, ha a te-
remtmények minden benyomása nem hangzik föl Is-
tenig értelmünk- és szivünkben, önzés- és érzékiség-
be ragadván bennünket; ha minden öröm és minden 
fájdalom bennünket, Plato szava szerint, az élet je-
len s esetleges pillanatához leszegez ; ha a végtelen-
hezi emelkedés helyett a végesnek valamelly pont-
jához köt le a jelen perez: e lealacsonyodás, melly-
nek nem lehet helye, minthogy ha minmagunkat sza-
badon eléje teszszük Istennek, az érzékiséget az ész-
nek , a gyönyört az erénynek s a szabadságnak : e 
folytonos sülyedés a csekélyebb dolgok felé nyilván 
a hamis u t , a rossznak és tévelynek utja. Azért az 
emberek vagy Isten, vagy a semmi felé haladnak 
mindig; miként a szent-irás mondja : „Adnihilum de-
ductus est in conspectu eius malignus." Ps. 16, 4.— 
íme, miért vannak atheusok. Mert mig a fő Jó sza-
bad szeretete által bizonyossá válik e tétel: v a n 
L é n y ; addig az ugyanattóli szabad távozás, s a 
csekélyebb jókhozi ragaszkodás által az absurdum e 
tétele gyökerezik meg a szívben és elmében: N i n c s 
L é n y ! Azaz: föltétlen tagadás és föltétlen állítás 
választja ketté a szellemeket: l é t vagy n e m - l é t , 
I s t e n vagy n e m , m i n d e n vagy s e m m i . 

Innen van Platónak azon szép észrevétele, mely-
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lyet Leibnitz olly igaznak talál: „A. philosophus és 
sophista ellenkező értelemben haladnak: az egyik a 
lét, a másik a semmi felé ; s mig a bölcsész el van 
ragadtatva tárgyának nagy világosságától, az álböl-
csész ellenben elvakittatik az övének sötétségétől." 

Tehát vannak istentagadók, valamint mindig 
voltak és lesznek, mert a gonoszság az istentelen 
szivekbe gyökeres hitetlenséget és föltétlen tagadást 
olt. Az istentagadás, mondá Plato, betegsége a lé-
leknek, mielőtt az a szellemnek hibája lenne. Ez az 
oka egyszersmind, miért van ma iskolája is az isten-
tagadásnak, és pedig sokkal tudományosabb, mint 
volt a hajdanié. Mert valamint a gyakorlati istenta-
gadás nem egyéb, s nem lehet egyéb mint maga,az 
erkölcsi törvények ferde értelmében vezetett akarat : 
ugy az elméleti istentagadás szintén nem egyéb, mint 
alogicaitörvények ferde értelmében vezetett ész; a mi-
ből azon különös következés támad, hogy a bölcsé-
szetben az istentagadás elmélete nem egyéb, mint 
Isten létének ferdén intézett bebizonyítása. S ekkép, 
valamint az Isten létének igazi bebizonyitása mathe-
matical szigorúságú : szintollyan az atheismus elmé-
lete , melly az absurdumot bizonyítja be. A mostani, 
Hegel s iskolája által képviselt atheismus ekképen 
okoskodik. A véges lényeknek, mellyek csak bizo-
nyos pontig léteznek, és nem tovább, a teremtett 
tökéletességek és határaiknak láttára, az atheismus 
ferde értelemben alkalmazza az észjárást, melly 
Istenhez emelkedik. A helyett , hogy a hatást el-
törlené, s a tökéletességeket a végtelenig emelné, 
eltörli a tökéletességeket, és a határt a végtelenig 
terjeszti ki ; s igy jut el azon állításra, hogy v a n 
f ö l t é t l e n n e m - l é t , s hogy nincs más föltétlen 
lét e s e m m i n é l . Ahonnan következik az, a mit 
Hegel Logicája alapelvéül tűzött ki , s a mi, miként 
már másutt mondtuk, az e l l e n m o n d á s e l v é -
n e k (princípium contradictionis) tagadásával vég-
ződik, tudnillik e kettős tétel: „A lét és semmi ugyan-
azonos" ; vagy : „A lét a semmi." 

S ez elvnek kellene aztán a bölcsészetet átvál-
toztatnia, mint alapelvnek, mint a Logica főelvének! 
Hála a Gondviselésnek, hogy, midőn a hitetlen tö-
rekvés magát ekkép rendszeresité, támaszt egyszers-
mind olly férfiakat, kik rendszerrel lépnek föl, 
melly a rendszeresített istentagadásnak útjába állva, 
ennek rendszerét alapjában megrázkódtatja. Engedje 
az Ur , hogy az Europaszerte mintegy öt évtized óta 
annyi sikerrel uralkodott hamis bölcsészetet az igaz 
váltsa föl ! Faxit Deus ! kinek dicsőségére és szent ne-
vének megszentelésére szolgáljanak jelen sorok is! 

Ezzel befejeztük volna föladatunkat, a mennyi-
ben egyik legfőbb bölcsészeti szükséget Isten isme-
rete teszi. Ez az igazi bölcsészet czélja, életének irá-
nya , napja s mindene. Vele a bölcsészet az ember 
gyönyörűsége, nélküle sötét oasis, a mellyen végre 
is elvész, ha belemenni elég vakmerő. Ugy hisz-
szük, hogy a franczia oratorianus bölcs theodiceájá-
nak ez alaprészével ismertetvén meg az olvasót, a 
jó ügynek s az irodalomnak is némi csekély szolgá-
latot annyiban legalább tettünk, a mennyiben ez 
olly jeles mű hazai nyelvünkön tán soha napján nem 
látand világot; jóllehet ez érdem is inkább a volt föl-
szólító t. szerkesztőé, s az elnéző olvasóé, kinek tü-
relme a darabos közlés miatt, mit egyedül egészségi 
körülményeinknek tulajdonithatni, valóban próbára 
tétetett. Ezért bocsánatot kérve, végszavunk ebben 
olvadjon egygyé : Soli Deo gloria ! K lezsó József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Roma. A romai nemesség is intézett pápa ő szentségé-

hez hódolatnyilatkozatot, melly néhány nap előtt Roma első 
rangú patríciusaitól nyújtatott át a szent atyának, s mellyben 
ünnepélyesen kimondják, miszerint nem csak alattvalói hüségök 
és íiui szeretetök ösztönzi őket a jelen körülmények között, hogy 
a sz. atyának tetteiket, személyeiket, életöket föláldozzák, ha-
nem mert igen jól tudják, mikép Romának valódi fénye abban 
áll , hogy uralkodójául az egyház látható fejét bir ja ; e leg-
szebb dicsőséget föntartani és megőrizni szilárdul elhatároz-
vák. „Vajha, folytatják tovább, a mi ajánlatunk képes volna 
szentségednek annyi hűtlen fiak tévedése által mélyen meg-
szomorított szivét megvigasztalni, s a katholikus népeknek 
megmutatni, hogy a romaiak büszkék azon hivatásra, melly-
nél fogva kötelesek föntartani a világi hatalmat, melly a fő-
pásztornak az ő legfőbb hivatala teljesítésében szabadságot és 
függetlenséget biztosit." 

Romában legközelebb két nagyjelentőségű ünnepély tar-
tatott meg. Az első dec. 4-én, délután három órakor ment 
véghez a franczia seminariumban. Bibornok-belyettnök ő emi-
nentiája ünnepélyesen jelent meg i t t , átveendő a védnökség 
tisztét, mellyel pápa ő szentsége által e szentczélu s nagy-
fontosságú intézet szabályszerű alapításakor fölruháztatott. A 
Szentlélekről és Mária szent szivéről nevezett gyülekezet 
tisztelendő atyái, és az ott levő közönség által fogadtatván ő 
eminentiája, a házi kápolnába vonult, hol az Oltári-szentség 
előtt imáját végezve, az oltár baloldalán elhelyezett trónra 
ült. Először is egy, kiséretében levő főpap által a seminarium 
szabályszerű alapitására vonatkozó bulla olvastatott föl ; mire 
a hódolati szertartás következett : a főnök tudnillik , a tiszt, 
atyák, a növendékek és a világi szerzetrokonok egyenkint 
kézcsókolásra járulának a védnök-bibornok ő eminentiájához. 
Közöttök lengyelek is valának, kik mint honfiak fogadtattak 
be a növeldébe: nemes és drága örökség, mellyet egyike 
korunk leggyászosabb viszontagságainak hagyományozott 
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Francziaország dicsőségére ! E szertartáson számosb tekinté-
lyes egyéniségek voltak jelen, igy Langalerie belley-i püspök; 
Forçade, németalföldi püspök ; Gaudolfi sabinai püspök stb. 
— 0 eminentiája, legmélyebb csend közepett, jeles latin be-
szédet tartott; ebben remekül ecseteié az összes hivőknek a 
szent-szék iránti szeretetét, mellyet sem az idő, sem az em-
berek háladatlansága, sem a sors viszontagságai elzsibbasz-
tani nem képesek ; e beszéd különösen tanuskodék a Franczia-
ország iránti szeretetről , azon szeretetről, melly fölhivja és 
fölkeresi a romai szent egyház régi fiait, hogy a hit-, tudo-
mány- és ajtatosságban egyek legyenek. Stumf atya a véd-
nök ur eme megható beszédjére igen érzékeny szavakban 
válaszolt. Erre a növendékek által, orgona kísérete mellett, a 
,,Te Deum" szivrehatólag elénekeltetvén, a házfőnök hálatelt 
tiszteletét nyilvánitá az intézet részéről ő eminentiája iránt, 
ki magas megelégedését az intézetbeliek buzgalma- és eré-
nyei fölött atyai gyöngédséggel kijelenteni kegyes volt. — A 
másik, nem kevésbbé épületes ünnepély a boldogs. Sziiz szeplő-
telen fogantatását megelőző napon ment véghez az éjszak-
amerikai collegium megnyitása alkalmával. 0 szentsége óhaj-
tása vala bevárni e napot ; részint azért, mert a szeplőtelen 
Sziiz különös pártfogónéja az Egyesült államoknak, részint 
pedig azért, hogy ajtatossága által annál hathatósb áldást kö-
nyörögjön le azon intézetre, melly az ő bőkezűsége által emel-
tetett az egyetemes egyház dicsőségére. Tudvalevő dolog, mi-
szerint ez intézet megalapításának tervét Bedini, thebai érsek, 
a romai egyház legkitűnőbb főpapjainak egyike, hozta magá-
val nagyfontosságú küldetéséből az Egyesült-államokban. E 
tervbe , mellyet a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása dogmá-
jának kihirdetése alkalmával jelen volt amerikaiak helyeseltek, 
az indítványozó által hőn ápoltatott, s a Propaganda jeles fő-
nökének , Barnabo bibornoknak buzgósága és tevékenysége 
által melegen pártoltatott, pápa ő szentsége nem csak bele-
egyezett , sőt az intézet megalapítására szükségelt roppant 
költségek fedezéséről is nagylelküleg gondoskodott. A helyi-
ség nagy kiterjedésű, s az amerikaiak egészségének föntartá-
sára tekintőleg van fölszerelve ; a templom gazdagon van föl-
diszesitve. S ennél fogva nincs egyéb hátra, mint hogy a püs-
pökök ide növendékeket szállíttassanak át. A szent atya re-
mélli, hogy a tengeren nem sokára érkezendnek ifjak , kiket 
hithirdetőkké képeztetend. Pár hónap múlva Dél-Amerika ré-
szére is nyittatni fog egy collegium. íme ez a pápaság felelete 
a világ rágalmaira. Napról napra növekszik és terjed annak 
hatásköre a föld egyik sarkától a másikig mindazoknak szeme-
láttára, kik a pápaságot tehetetlenségről vádolják. — Az ameri-
kai collegium legújabban érkezett növendékei, annak megnyi-
tásáig , propagandabeli testvéreiknél találtak szíves fogadta-
tásra. Azok szintúgy , mint ezek , távol földrészekről jöttek, 
kevéssé már hozzászoktatva levén a rendes élet- és tanulmá-
nyozáshoz. Az amerikai ifjak , propagandabeli társaik kíséreté-
ben , ,Via deli Umiltà1 templomukba vonultak. Dr. Smith, 
sz.-benedek-rendi áldozár, s hittanár a Propagandában, vá-
lasztatott pápa ő szentsége által igazgatójokul. Alig gyüle-
keztek össze az egyházban , hol már Stockton, az Egyesült-
államok követe a követségi személyzettel, ft. Pompallier és 
Talbot, továbbá az irlandi, angol és scotiai collegiumok igaz-
gatói stb. jelen voltak, előbb Bedini, utána Barnabo bibornok 
ő eminentiája érkezett meg. A Szentlélek segitségül hivása 

után a Propaganda főnöke , leülve az oltár-lépcsőzeten, 
apostoli kenettel dus beszédet mondott, a hallgatóság szemei 
elé tüntetvén a sz.-széknek szeretetét és gondoskodását a leg-
meghatóbb képekben. A bibornok fölelevenité ékesszólása ál-
tal [az emberek balászának hajócskájáról szóló hasonlatossá-
got. „A vihar , ugy mond , nem riasztja vissza Péter utódját. 
Ő a dühöngő zivatar közepett ugy, miként a szélcsendben a hul-
lámok közé veti ki hálóját." A bibornok, a nélkül, hogy a jelen-
volt követ nemzeti érzelmeit legkevésbbé is megsértené, bölcs 
tapintattal terjeszté elő az Egyesült-államok szomorú helyze-
tét , mellyek a különféle felekezetek hatása alatt bomlásnak 
indulnak , s az élet jólétét, saját államférílainak nyilatkozata 
szerint is, a catholicismustól várják. Földicséré ugyan az 
óriási eredményeket, úgymint a városok , utak , hajók építte-
tését, a hadseregek fölállitását stb , miket e nép polgárisodása 
hoz létre ; de egyúttal megmutatá, hogy katholika hit hiányá-
ban e polgárisodás alatt a halál isszonyatosságai mutatkoznak 
minden dicsőség nélkül. Azután a növendékek kötelességeire, 
a rájok apostolkodásuk alatt várakozó teendők- és fáradalmak-
ra térvén á t , megható elmélkedésekre emelkedék az ékesen-
szóló bibornok. Észre lehetett venni, hogy a bibornok szive, 
ki a világ missióit vezérli, élő hit- és szent érzelmektől van 
áthatva, s elméje az ő hivatása köréhez tartozó ismeretekben 
gazdag. Krisztus tizenkét emberrel győzte le a világot: vall-
jon ellen fogna-e szegülni Amerika azok szava- s példáinak, 
kiket az ő helytartója oda küld ? Minden fény, melly a társa-
dalmat megvilágositja,a kereszt tövéből sugárzik ki; a Kalvá-
ria lobogó fáklyája aVaticanban van : valljon az ifjú missiona-
riusok nem fognak-e világosságot vinni hazájokba? — 0 
eminentiája beszédét a szeplőtelen Szűz segitségül hivásá-
val végzé , s azután az Oltári-szentséggel áldást adott. 
A boldogs. Szűz szeplőtelen fogantatása ünnepén Bedini tar-
totta a szent misét, melly alatt a Propaganda növendékei éne-
keltek. — Ugyané nap asz. atya Smithet az amerikai növendé-
kekkel együtt magához hivatá. A pápa őket könyvtárában atyai 
nyájassággal fogadá ; mindenkinek egy képet és egy érmet 
ajándékozott. Ezután mondá nekik : „Fiaim ! ki kell mennem 
néhány perezre a Vatican kertjébe sétálás végett : ha eljöttök 
velem, felügyelőtök leszek (vi farô da prefetto)." Es csak-
ugyan őket barátságosan vezetve, IX. Pius társaságukban be-
járta a hosszú csarnokokat, hol a régi művészet összes kin-
csei fölhalmozvák. „íme , mond a pápa, mit miveltek az em-
berek, kiket a világ hireseknek nevez ! — Most meg fogom mu-
tatni nektek, mi maradt fön az emberekből, kik szintén dicső-
ség- és nagy hírben éltek." Az egyptomi régiségek teremébe 
lépvén , IX. Pius megmutatá nekik azon koporsókat, mellyek-
ben a múmiák nyugszanak. E látvány következtében a leendő 
hittéritőknek oktatást és üdvös tanácsokat adott , mellyekről 
soha meg nem feledkezendenek. (L'Univers.) 

Anglia. W i s e m a n bibornok ő eminentiája, kinek beteg-
sége egy ideig aggasztó nyugtalanságokat okozott az angolor-
szági katholikusoknak és az egyház összes barátainak, vissza-
nyerte egészségét, ugy hogy nov. 30-án Romába utazhatott. 
Távozásakor a részvét és ragaszkodás legélénkebb tanujelei 
nyilvánultak irányában a megyéjebeli papság és világiak ré-
széről. Parisban rövid ideig tartózkodott, s azonnal Romába 
indult, többek közt tudósítandó a szent a t y á t mindazon meetin-
gekről, mellyek Anglia és Irland minden városában tartatnak. 
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Belgium. A pápai kormány jelenlegi válságos hely-
zete Flandria néhány katholikusait egy választmány alakítá-
sára birta, melly a Péter-garasok újbóli behozatalát Gentben 
föladatául tűzte ki magának. A választmány élén mint elnök 
gróf Octavius d'Alkantara áll ; tagjai közt vannak Bloch sena-
tor , Janssens a második kamara tagja, úgyszintén Smet 
Eugen régi népképviselő , két tartományi tanácsos , egy kö-
vetségi titkár, számosb kanonokok , éa kitűnőbb iparosok. E 
választmány fölszólítást bocsátott közre , mellyben mindenek 
előtt a Jézus Krisztus dicső helytartóját fenyegető veszélyek 
s az ő világi hatalmának megtámadásai, mellyek az egyház hü 
fiainak sziveit mély fájdalommal töltik el, érzékenyen ecsetel-
vék. Ugyanazon fölhívásban emlittetik, miszerint nem elég-
séges a hivők közös atyjának nyomasztó állapota fölött pa-
naszkodni , s nem elégséges csak imádkozni : a régi kath. tett-
erő ébred föl minden kebelben, s tetteket követel. A szelid és 
nagylelkű IX. Pius pápa ő szentségének tudomására kell jut-
tatni, hogy, ha vannak hűtlen fiai, kik jótéteményeiről meg-
feledkeznek , olly fiai sem hiányzanak, kik irántai szeretet- és 
tisztelettől eltelve, készek életöket és vagyonukat föláldozni. 
E végből a belgák a Péter-garasok gyűjtésére lelkesitőleg fölhi-
vatnak. („Volksfreund.") 

Amerika. A lapok fontos híreket hoznak az oregoni 
missiókról. Tudomás szerint az egész Oregon-vidék 1846-ban 
egyháztartománynyá emeltetett. Magában foglalja ez jelenleg 
az oregon-city-i érsekséget, és a nesqually-i és vancouver-i 
püspökségeket. Az egyháztartomány érseki s püspöki székein 
ülő főpásztorok, születésökre nézve canadiaiak, ugyanazon 
buzgó papok , kik , a Missuri-ból hozzájok csatlakozott jezui-
tákkal 1837-ban e vidéken legelőször hirdették Jézus szent 
evangéliumát, Canada, noha Oregon vidéke most már külön 
egyházi igazgatás alatt áll , mégis még mindig élénken vesz 
részt ez uj ültetvény ápolása- s szilárdításában ; nagy számmal 
áldozárokat és szerzetesnőket küldvén a főpásztorok segítsé-
gére. A californiai arany telepek fölfedezése megfosztá Ore-
gont lakosságának legnagyobb részétől, s igy e zsenge missio 
megfosztatott a segédforrásoktól, ugy, hogy a legszebb viru-
lást és gyümölcsözést igérő vállalatok félbeszakadtak. Ide járult 
még , hogy a vad törzsek igen ellenséges indulattal viseltet-
tek a kath. missio irányában. Minek végre is az lőn követke-
zése, hogy a majdnem elviselhetlen nélkülözések és szenvedé-
sek áldozataiul eső áldozárok és szerzetes férfiak odahagyták 
az országot, melly őket befogadni nem akarta , sőt a lakosok 
csekély számát tekintve , el sem is tarthatta volna. Azonban 
különösek Istennek utjai. Majdnem ugyanazon körülmény, 
melly 1847-ben Oregon lakosainak kivándorlását okozta, e ki-
vándorlottakat most visszahozza hazájokba. Ugyanis a Vancou-
ver szigeteken gazdag aranybányákat fedeztek föl, melly körül-
ménynél fogva igen sokan , a már-már túlnépesedett Califor-
niát elhagyva , e szigetekre költöznek , aranyszomjukat kielé-
gitendők. Maga Amerika Angliával máris az arany telepekben 
kiválólag gazdag San Juan sziget birtoka fölött élénk vitába 
elegyedett. A kath. egyház tárt karokkal fogadja a visszatérő-
ket s maga részéről mindenek előtt az Ur szőlejében fáradozók 
számát törekszik nagyobbítani, A püspökök kettőztetett erély-

lyel szorgalmazzák most a benszülött papnövendékek czél-
szerü taníttatását, és a tanuló-ifjuság képezésére vallásos 
egyházi testületeket honosítanak meg. Igy a nesqually-i püs-
pök székvárosában a keresztény szeretet gyakorlására irgalmas 
nénéket alapított; az érsek pedig személyesen sietett Canadába, 
hitbuzgó férfiakat s ajtatos nőket hívandó , kik a missio czélja-
ira közremüküdésöket fölajánlják. E fáradozás nem maradt 
siker nélkül, harminczketten csatlakozván hozzá, kik közöl 5 
áldozár volt; azonkívül valamelly ajtatos nő-testületből 12 
nénike is sietett Oregonba, hogy a leánynövendékek nevelését 
és oktatását átvegyék. Mennyi költséggel legyen illy átköltö-
zés összekötve , kitetszik ez egyetlen adatból, hogy , noha a 
montreali vasut-társaság tetemes engedményeket tőn , mégis 
az ut Canadából Oregonba közel 30,000 frankba került. 
A szomszéd püspöki megyék részt vettek e költségek viselésé-
ben ; igy a quebeck-i és st.-hyacint-i megye küldött 5100, a 
montreali megye pedig 5250 frankot ; egy dúsgazdag katholi-
kus Montrealban egymaga 20,000 frankot adott. A canadai 
katholikusok áldozatkészségéről tanúskodik az is, hogy anes-
qually-i püspöknek 10,000, a demers-i püspöknek pedig 
21,000 frankot küldöttek a hivek a hitterjesztés költségeinek 
fedezésére. 

Könyvliirdetésck. 
Megjelent : ,A hitoktatás gyakorlati kézikönyve sz. 

Ágoston szellemében katholikusok számára G r u b e r Ágos-
ton , néhai salzburgi herczeg-érsektől. Első rész. Gyermekek 
elemi oktatása. A t. magyar clerus használatára ajánlja R a n o l -
d e r János, veszprémi püspök, ő cs. kir. apostoli Felsége 
v. b. t. tanácsosa, ő Felsége a magyar királyné cancellárja, 
hittudor stb. Második kiadás. Pest, 1860. Heckenast Gusztáv 
sajátja.' 8-r. 120 1. Ara: 40 kr. a. é. 

,Eeho solemnitatis VIII. Idus nov. 1859. in Basilica 
Strigoniensi celebratae, reddita eadem die in Capella dome-
stica Collegii Pázmániani oratore Josepho P á n t o c s e k , 
eiusdem Instituti Directore Spirituali. Viennae, 1859.' N. 8-r. 
16. 1. Ára, fűzve : 10 kr. a. é. 

E jeles szónoklatból a ft szerző által a társulatnak aján-
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Kegyes adományok : 
Pápa ő szentsége száraára: 

Ft. Z a l k a János, egyetemi liittanár ur . . . 4 arany 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által 

emeltetendő oltárra : 
Ft. Z a l k a János, egyetemi liittanár ur . 2 arany 
Tek. 111 u c z Oláli János ur 3 frt — kr. a. é. 
O r b á n Márton hárságyi plébános ur . . — ,, 36 „ „ „ 
T ó t h Miklós munkácsmegyei áldozár, Augusti-

neum tagja 1 „ — „ „ „ 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő : Kádas Rudolf. 

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

Megjelenik e lap hetenkint kétszer: szerdán, és szombaton. Az előfizetési dij félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Sz.-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza 8. sz.). 

T a r t a l o m : Szent István vértanú , mint a keresztény 
szeretetnek példánya. — Az utánozás föltételei. — E g y h á z i 
t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, Roma- és Spanyolországból. 

Szent István vértanú, 
mint a keresztény szeretetnek példánya. 
Nincsen erény, melly fönségesebb alakban tün-

tetné föl az embert, mint a feláldozó szeretetnek 
erénye, mint azon erény, mellynek lélekemelő ér-
telmét üdvözítő Mesterünk ezen aranyszavakba fog-
lalá: „Nem lehet annál nagyobb és tökéletesebb sze-
retet, mint havalaki kész meghalni barátjáért." Illy 
erénynyel ékeskedő emberbarátot bajos volna nap-
jainkban találni. Száműzve van most a saját énjének 
élő emberiség kebléből a tiszta, önzetlen s önfelál-
dozó szeretet. Minmagunktól is megtagadjuk a Meg-
váltónk tanaival egyező keresztényi szeretetnek üd-
vözítő jótéteményeit. Embertársaink iránt külszin-, 
vagy kénytelenségből mutatni szokott szives jósá-
gunknak igen ritkán ezen magasztos erényben, ha-
nem leggyakrabban hiu és vétkes önérdekben talál-
juk zavaros forrását. Tetteink igen távol vannak at-
tól, hogy az isteni ajkakról lehangzott nagyjelentő-
ségű szavaknak fölfogását s életgyakorlati alkalma-
zását tanusitnák. Hidegek és érzéketlenek vagyunk 
mi ahhoz , miből, mint kiapadhatlan kútfőből, min-
den nemes és üdvösséges cselekedet bőségesen áradoz. 

Hagyjuk el tehát szeretetszegény napjainkat; 
hiszen nem szülnek ezek számunkra nagylelkű bará-
tokat, kik önhasznukat és a világ hiu becsű s mu-
landó javait az emberiség drága üdvének s örök bol-
dogságának alárendelnék. Menjünk vissza az ős szá-
zadokhoz , a keresztény vallás megalapításának első 
időszakába, midőn Krisztus urunk önfeláldozó sze-
retetének példája még számos buzgó követőre talált ; 
és ezek közöl utánzandó példányul azt válaszszuk 
magunknak, ki többet tett, mint embertől lehete 
várni; ki nem barátaiért, hanem, mint maga Üdvö-
zítőnk, kérlelhctlen dühös ellenségeiért adta áldo-
zatul életét; ki méltó volt arra, hogy nyitva lássa 
az egeket, s ott az ember Fiát az Isten jobbja felől 

állani. Válaszszuk csudálkozásunk, tiszteletünk s 
utánzásunk példányképeül szent István vértanút, ki-
nek életéből és halálából tanuljuk meg üdvössé-
günknek s az emberbaráti szeretetnek élni, és ha e 
szent ügy ugy kivánja, teljes odaengedéssel s az is-
teni akaratban való tökéletes megnyugvással, féle-
lem nélkül meghalni. E rajzban, a szent férfiúval 
találkozván, nem fogunk ismeretlen, meglepő uj vo-
násokat fölfedezni ; de hiszen illyeneket nem is ke-
resünk benne, mi csak megemlékezni kivánunk a 
dicsőről; az őrólai többszöri megemlékezés olly igen 
jól esik lelkünknek. 

Megváltónknak áldozatul kiontott vére és kinos 
halála által szentesitett mennyei eredetű hitünk, az 
apostolok- s tanítványoknak kitartó buzgalma mel-
lett, rövid idő alatt olly kiterjedést vőn, hogy a 
kegyszerek kiszolgáltatásával, az imádsággal és Is-
t | g igéjének hirdetésével foglalkozó tanítványok alig 
levén már képesek a hivő seregnél minden egyházi 
teendők teljesítésére, maguk mellé hét feddhetlen lel-
kületű férfiút választának segédekül. Ezek között 
volt a Szentlélektől ihletett, buzgó vallásosságu s 
égi bölcseségü nagy bajnok is: sz. István vértanú. 

Midőn lelkismeretességgel fölkarolt kötelessé-
gének teljesítésében semmi akadályt sem ismerő buz-
galommal járna el, s tetteit égi jelek s emberi erőt 
túlhaladó csudák követnék: szent hitünk elleneinek 
nem csak figyelmét, hanem vérlázító aljas gyűlöle-
tét s üldözéseit is magára voná. A gyáva félelem és 
undok gonoszság megkísérte mindent a szent férfiú 
buzgóságának meggátlására. De hiában. Sikertelen 
ott az emberi gyenge törekvés, hol a Mindenható 
szent kegyelme és akarata munkálkodik. 

Azonban sokkal magasabb fokra hágott már az 
elvetemült gonoszság, hogy a visszalépésről csak 
szó is lehetne. Mit miveltek tehát? Vádat emeltek a 
szent férfiú ellen, hogy az Istent és a törvényt ká-
romolják. S összegyülekezvén a papok, Írástudók s 
a népnek vénei és bölcsei, maguk elé álliták az el-
itélendő ártatlanságot. 

Az Isten hü szolgája, a hitnek vértével fölfegy-
verzett, tántorithatlan bajnok nem rettent meg a vi-
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lági hatalmasoknak áltekintélye előtt; hanem mel-
lőzve a fölhozott hamis vádak elleni mentséget, tiszta 
lelke nyugalmában olly bátran és olly bölcseség-
gel szólott, hogy szavainak hallatára jelen volt es-
küdt ellenségeinek ereiben meghűlt a vér , s meg-
győzetve az égi bölcseség által, ajkaikon fölakadt a 
hang, és az átszellemült nagy szentnek olly szelid, 
de mégis annyira sziveik- s leikeikbe ható tekintete 
előtt remegés fogta el őket; mert hiszen nem ember-
nek , az Isten angyalának képét látták maguk előtt. 

És e látvány, ez égi jelenet megtörte-e hitünk 
elleneinek bűnös szándékát? Nem; mert a pillanat-
nyi csend után a hamis tanuk által felbőszített utczai 
népnek eget verdeső vad lármája reszketteté meg a 
légkört, ,káromkodott', — kiáltozának, ,nem szent 
előtte Istenünk, lábbal tapodja a törvényt; halál reá!' 

Látván sz. István, hogy a vallásos erény meg-
buktatása fölött a bün diadalünnepet ül, s végóráját 
megérkezettnek lenni hivén, minden védelem nélkül 
adta át magát dühös kínzóinak, kiktől Jerusalem 
utczáin keresztül szidalmak-, átkok- és bántalmakkal 
illetve hurczoltaték iszonyú vesztőhelyére. 

Itt a bőszült tömeg közepett megtörhetlen szel-
lemi magasultsággal s mennyei karok által támoga-
tott lelki erővel megállapodott; s midőn szánalom-
teljes tekintetét még egyszer gyilkosaira vetné, ö ^ 
szetevé kezeit és a legbensőbb öröm kifejezését olly 
megilletően visszatükröző szemeit az égre emelvén, 
megszólala: „Ime, nyitva látom az egeket és az em-
ber fiát az Istennek jobbja felől állani." És ezeket 
mondván, térdeire ereszkedik és imádkozik: „Uram, 
Jézus Krisztus ! vedd hozzád az én lelkemet." És 
most rá szakad a kőzápor, — és még egy-egy gy öngéd 
sóhajtás: „Uram! ne tulajdonítsd vétkül nekik, a mit 
rajtam elkövetnek",... és elaluvék! Illyen volt szent 
Istvánnak élete és halála, igy élt és halt meg az 
igazság és emberiség szeretetétől áthatott keblű di-
cső emberbarát. 

Az egyház most sem szűnik meg az apostoloktól 
öröklött buzgósággal hirdetni az üdvözítő hitnek 
igéit, és mi is megismerjük és föl is fogjuk az igaz-
ság szózatát; ámde nem követjük azt, s annál ke-
vésbbé vagyunk hajlandók érte kínokat, üldözést, 
vagy csak emberi kegyvesztést is szenvedni. A mi 
ajkaink a hatalmasok előtt hiu és gyáva félelemből 
bezáródnak akkor, midőn az igazságnak védelmére 
meg kellene nyilniok; mi békén türjük, ha elleneink 
szemeink előtt szentségtörő kezekkel tépik szét és 
bűnös lábakkal tapodják össze azt, mit az ész sugall, 
mit minden romlatlan szív óhajt, mi üdvünket szer-

zi meg, — lelkünknek legbecsesebb birtokát: az 
igazságot. 

Ha már ezt saját javunkért, tulajdon lelki meg-
nyugtatásunkra, boldogságunkra nem teszszük : ho-
gyan tehetnők embertársainkért, hogyan a gyöngék-
és ügyefogyottakért ? Hiszen ha minmagunkat nem 
tudjuk annyira szeretni, hogy üdvösségünknek e 
földi, igen rövid időig tartó munkájában fáradoz-
nánk: hogyan fogunk akkor a gyarló emberiségért 
áldozatokat tenni?! Istenem, milly nagy a különb-
ség közöttünk és a példaképen előttünk álló sz. mar-
tyr között ! Mi hallgatagok és közömbösek vagyunk 
minden iránt, a mi jó és szent ; mi csak a földiekhez 
ragaszkodunk, és messze — messze elnézünk az égi-
ektől! Nem igy sz. István; ő, midőn tapasztalta az 
emberek gonoszságait, midőn látta az isteni törvé-
nyeknek és szent hagyományoknak vétkes megvet-
tetését és szentségtelen eltapodtatását, égi igazsága 
érzetében rettenthetlen bátorsággal lépett föl az Isten 
dicsőségének s megsértett törvényeinek védelmére. 
S midőn azok ellen kikelt, nem tett különbséget a 
köznép és a főrendüek között, rosszalásait és szere-
tetteljes intéseit egyenlő őszinteséggel intézte mind a 
két gonosz fél ellen. És miért mindezeket: földi ju-
talom vagy méltóság reményében ? avagy az utó-
világ előtt kiérdemlendő nagy hirnévért? Nem. Az 
ő jutalma a bizonyos halál vala. Isten dicsőségének, 
az igazságnak s keresztény erényeknek védelmére és 
az egész emberiség üdvére tette ő mindezeket. 

Illyen példát ad nekünk a nemeslelkü vértanú. 
Vajha az igazságot és emberiséget szerető szent szel-
leme meghatná hideg s önző kebleinket ; vajha mi 
sem tudnók közömbösen eltűrni elleneinknek legszen-
tebb törvényes intézményeink kíméletlen lerombo-
lása mellett szakadatlanul s nyilván űzni szokott 
ocsmány tetteit ! Vajha mi is olly bátran vallanók 
hitünknek üdvös igazságait, s Istentől szabott tör-
vényeinkhez alkalmazkodva, mi is olly buzgók vol-
nánk imádásában és szent igéinek követésében ! 

Mennél távolabb állunk a mulandókért égő vá-
gyainkkal a tiszta erénynek, az önfeláldozó szeretet-
nek ezen fölséges példányképétől, annál melegebb 
kegyeletes tisztelettel járuljunk csupán az égieket 
kereső nagy és dicső emberbaráthoz, és kérjük : Ha 
elleneidért imádkoztál, imádkozzál érettünk is, tisz-
telőidért, hogy az igazság és szeretet Istene ébresz-
sze és gyulaszsza fol kebleinkben az igazság és sze-
retet malasztját; imádkozzál a keresztény kath. anya-
szentegyháznak békés és állandó virágzásaért ; imád-
kozzál hazánknak ohajtott jóléte- és boldogságaért ; 
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imádkozzál mindnyájunkért, hogy adja meg nekünk 
Istenünk az égi kincset, melly minden világi birto-
kot fölülmúl, s mellynek érzetében mi is elmondhas-
suk veled egykoron : „íme nyitva látom az egeket, 
és az ember fiát az Isten jobbja felől állani." 

S z e n t p é t e r y Károly. 

Ai uíánozás föltételei. 
„ . . . Mihi videtur M. Tullius, cum se to-

tum ad imitationem Graecorum contulisset, 
effinxisse vita Demosthenis, copiam Pla-
tóni s , iucunditatem Isoeratis." 

Q u i n t i l i a n . 

Nem sokára azután, hogy nt. B. P. ur a Reli-
gio' mult félévi 44-ik számában közölt ,Egyházi szó-
noklat' czimü czikkemhez észrevételeket irt ugyané 
lap folyó félévi 8-ik számában, tudósítottam az előb-
bi t. szerkesztő urat, hogy értekezésemet e tárgyról 
rövid idő múlva tovább füzeudem. A rövid időből 
hosszú idő lett, ezalatt a vita tárgya talán feledve 
lőn; de e veszélytőli félelem, bármilly nagy volt is, 
nem űzte el az elém gördült akadályokat. Azonban 
ha az érdekeltség el is veszett, a kérdés korszerűsége 
épen maradt ; azért fölveszem a fonalat, a hol elej-
tettem, ezúttal csak e válaszra szorítkozván. 

Az egyházi ékesszólás emelése érdekében azt 
indítványoztam a ,Religio' mult félévi 2-ik számá-
ban, hogy a homiletica külön tanár kezébe adassék: 
B. ur a 11-ik számban fölöslegesnek nyilatkoztatta 
az indítvány kivitelét, jóváhagyta azon rövid útmu-
tatást, mellyet a növendékek ez időig nyernek az 
egyházi ékssszólásban, és részéről ajánlotta, hogy a 
székes-egyházakban jó szónokok alkalmaztassanak, 
kiket azután a növendékek utánozni törekedjenek; én 
a 44 ik számban kimutatni törekedtem az indítvány 
ellen fölhozott érvek alaptalanságát, és egyúttal az 
utánozási javaslatot, a mint a többi eszmével ösz-
s z e f ü g g é s b e n a d v a v o l t (mert csak ezen mi-
nőségében válaszoltam reá, a nélkül, hogy átalános 
kérdésképen akartam volna tárgyalni e másodrendű 
eszmét), nem helyeseltem. Erre B. ur azon e l v o n t 
kérdést állította föl, hogy a szónoklat terén „sza-
bad-e utánozni?" és arra leginkább a boldogult tu-
dós Szilasy tekintélyével határozott „igen"-nel fe-
lel. B. ur e fáradságtól fölmenthette volna magát; 
mert ha a kérdést kezdetben is igy alakítja vala, 
nem habozom az utánozást bizonyos föltételek alatt 
jóváhagyni. Hisz épen megészrevételezett czik-
kemben ajánlottam az ó-görög és romai szónokok 

tanulmányozását, kétségkívül nem tudomány-negé-
lyezés kedvéért, hanem hogy azok eddig páratlan 
szónoki erejét iparkodjék lehetőleg elsajátítani az 
olvasó; czélszeriinek mondtam tovább a jó szóno-
kok hallgatását. Azt is tudtam, hogy az általam a 
fölületes utánozás megrovására idézett nagytudomá-
nyu B l a i r Hugónak az utánozás ellen semmi kifo-
gása, ha az ember az ismeretek bizonyos fokáramár 
eljutott; és ki nem ismeri az ismeretes quintilianusi 
mondatot: „Omnis eloquentia habet aliquid com-
mune: imitemur, quod commune est?" Hogy tehát 
szabad utánozni, az nem szenved kétséget; azért fö-
lösleges volna azt Cicero- és Quintilianból vett idé-
zetekkel bebizonyítanom. De kevésbbé áll minden 
kétségen fölül azon kérdés, hogy mit és mikor kell 
utánozni? Röviden igy fejezhetném ki: törekedjünk 
azon, a körülményeken mindig fölülálló magasabb 
szempontot, mellyel a szónok ügyét fölfogja; a lé-
lektani tapintatot, mellyel gondolatait rendezi; a 
könnyűséget, melly mindig a legillőbb szót és leg-
helyesebb szórendet adja tollába ; a majd nyugodt, 
méltóságos, majd élénkebb vagy heves irályt, mely-
lyel tiszteletet parancsol, lelkesít és elragad, töre-
kedjünk elsajátítani. Tartalomdus erre nézve Quin-
Ülian figyelmeztetése : „Illuc intendenda mens est, 
quantum fuerit illis viris (quos imitamur) decoris in 
rebus atque personis, quod consilium, quae disposi-
tio , quam omnia etiam, quae delectationi videantur 
data, ad victoriam spectent: quid agatur proëmio, 
quae ratio et quam varia narrandi, quae vis pro-
bandi ac refèllendi, quanta in affectibus omnis gene-
ris movendis scientia, quamque laus ipsa popularis 
utilitatis gratia assumta, quae tum est pulcherrima, 
cum sequitur, non cum arcessitur. Haec si pervide-
rimus, tum vere imitabimur" 1). De e szónoki ténye-
zők észrevevéséhez és méltánylásához, mint a B. ur 
által idézett Szilasy mondja, „érett itélet" szüksé-
ges. Azért figyelemre méltó, hogy Quintilian, 
midőn az ékes-szólás tudományát 12 könyvben 
tárgyalja, az utánozásról csupán a 10-ik könyv egyet-
len fejezetében és csak akkor szól, midőn az ékes-
szólás lényegét már teljesen megismertette. Az utá-
nozás megengedhetősége tehát ott kezdődik, hol a 
beható elméleti tanulmány végződik. Ezen előzmény 
nélkül az utánozás csak a külsőségek utáni kapko-
dást eredményezi. Azért int Quintilian: „Sed hoc 
ipsum, quod tan to faciliorem nobis rationem omnium 
facit, quam fuit iis, qui nihil, quod sequerentur, nisi 

„Institutiones oratoriae", lib. X. cap. 2. 27. 



caute et cum iudicio apprehenditur, n o c e t . Ante 
omnia igitur imitatio per se ipsa non sufficit, vel 
quia pigri est ingenii, contentum esse iis, quae sint 
ab aliis inventa Adde, quod quidquid alteri si-
mile est, minus sit eo, quod imitatur, ut umbra cor-
pore, et imago facie et actus histrionum veris affe-
ctibus. Quod in orationibus quoque evenit. Namque 
eis, quae in exemplum assumimus, subest natura et 
vera vis, contra omnis imitatio ficta est et ad ali-
enum propositum accommodatur. Quo fit, ut minus 
sangvinis ac virium daclamationes habeant, quam 
orationes : quia in his vera, in illis assimilata materia 
est exactissimo iudicio circa hanc partem studi-
orum examinanda sunt omnia" 1). Mindez a tulaj-
donképi ékesszólásról van mondva, a mennyiben a 
mii még Íróasztalunkon van; és ime itt megjegyzem, 
hogy B. ur elvont kérdése lényegesen, t. i. abban kü-
lönbözik korábbi indirect ajánlatától, hogy a növendé-
keket eszerint elég ékesszólási tudomány nélkül báto-
rítja az utánozásra; mi által olly alakú tanácsot adott, 
mint ha például nekem azt mondaná, hogy nézzem 
meg az esztergomi basilikát minden oldaláról, azután 
bátorkodjam — ollyat építeni. Mert talán csak 
nem hiszi B. ur, hogy a mostani homileticában adat-
ni szokott utmutatás után képes legyen a növ^pr 
dék egy valódi szónok ékesszólását, szempontját, 
jó szerkesztését, sokszor elrejtett leghatásosabb 
mondatait amúgy hallás után fölfogni, megítélni 
és érdem szerint méltányolni? De hiszi-e, hogy a 
növendék most, midőn az egyházi szónoklatról ta-
nul egyet-mást, de a szónoklatról átalában semmit 
sem tud, valami jó beszédet vázolni, elemezni, át-
meneteit kimutatni s az egész fölött éretten itélni ké-
pes, ha mindjárt kezébe adja is azt? Mit fog e nö-
vendék utánozni ? . . . A tudomány nélküli utánozást 
már Cicero is gúnyolta ; Horatius a költészet terén 
föllépett egy utánozó iskola ellen; de a fölületes utá-
nozás apró eredményeit minden irodalomban, és an-
nak minden művészi ágában láthatja B. ur; nálunk 
épen most éli aranykorát. Egy egész sereg költő ra-
gaszkodik azon kedves balhithez, hogy a költőnek 
nem kell tanulni, neki csak teremteni kell. Valami 
eredetit teremteni, uj tárgyat keresni, azt legkisebb 
árnyalatáig jól átgondolni, legillőbb alakját fölta-
lálni vajmi bajos dolog; azaestheticát tanulmányozni 
meg nagyon unalmas, azért — utánoznak. Mintául 
a legnépszerűbb költőt választják. Petőfy sokszor a 
pusztákról vette dalai tárgyát: ők is kimennek a 

pusztára és megéneklik a nyeregkápát, mellyről a 
lótolvaj hős baltája függ; s ki győzi végig olvasni a 
sok rímet, refraint, égi epithetont, mellyek Petőfy 
szerint készülnek? Kinek nem jut eszébe az „Epistola 
ad Augustum" ismeretes helye : „Navem agere igna-
rus navis timet; abrotonum aegro non audet, nisi 
qui didicit, dare; quod medicorum est, promittunt 
medici ; tractant fabrilia fabri : S c r i b i m u s i n d o -
c t i d o c t i q u e p o e m a t a p a s s i m " ? Azt mond-
ják , jobb a mindennapi kis dicsőség, mellyet né-
melly szépirodalmi lapszerkesztő ingyen verselő 
munkatársainak nagyon olcsón ad, jobb a halhatat-
lanság babéránál ; szánni kell őket, ők a nyerészke-
dés és termékenység utáni verseny áldozatai. De a 
milly bizonyos, hogy az illyféle iskola nem ültet 
becses virágokat nemzeti irodalmunk kertjébe, olly 
kevéssé kecsegtető szónoki jövőt Ígérnek egyházunk-
nak azok, kik megitélhetés nélkül adják magukat az 
utánozásra. Legtalálóbban vélem e jövőt Quintilian-
ból kijelölhetni : „Hoc autem (hogy csak a külsősé-
geket másolják) his accidit, qui non introspectis pe-
nitus virtutibus, ad primum se veluti aspectum ora-
tionis aptarunt: et cum iis felicissime cessit imitatio, 
verbis atque numeris sunt non multum différentes : 
vim dicendi atque inventionis non assequuntur, sed 
plerumque déclinant in peius et proxima virtutibus 
vitia comprehendunt, f i u n t q u e p r o g r a n d i -
b u s t u m i d i , p r e s s i s e x i l e s , f o r t i b u s te-
m e r a r i i , l a e t i s c o r r u p t i , c o m p o s i t i s 
e x u l t a n t e s , s i m p l i c i b u s n é g l i g e n t e s . Id-
eoque ...otiosi et supini, si quod modo longius cir-
cumduxerunt, iurant ita Ciceronem locuturum fuisse. 
. . . Ergo primum est, ut quod imitaturus est quisque, 
intelligat, et quare bonum sit, sciat" 1). 

Második föltétele az utánozásnak, hogy termé-
szetünk ne ellenkezzék azéval, kit utánozni akarunk. 
„Quaedam sunt imitabilia, quibus aut infirmitas na-
turae non sufficit, aut diversitas repugnat."Mit mivel 
B. ur azon növendékekkel, kikben például túlnyomó 
a méltóságos, az ünnepélyes, ha a minták ezt kis 
mértékben birják, de finom részletezők és analysálók ? 

A külső előadás utánozásáról Quintilian nem 
szól. Azon elismert szónokok, kikkel érintkezni sze-
rencsés vagyok, kik több éven át tanították a szónok-
lat-tant, föltétlenül rosszalják az e rendű utánozást. 
Csekély nézetem szerint a szellemi erők és irányok 
különfél esége a hang és tagok használatában is kü-
lönbözéseket mutat, mellyeket azonfölül a tüdő mi-

' ) X. 2. 3. ') X. 2. 26. 
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nősége is szaporít. E tünemény valóságáról meggyő-
ződhetik mindenki a társalgásban, hol sokszor majd-
nem mindenkinek hangadása (intonatio) és változ-
tatása (modulatio) más és más. JSTéha tapasztaljuk, 
hogy sokban egyezik természetünk máséval ; ha tehát 
saját természetünk és valamelly jó szónoké közt látunk 
a külső előadás tekintetében némi hasonlatosságot, mi-
hez ismét alapos itélet szükséges , azt hiszem, hogy 
ennek ügyessége e részben is mintául szolgálhat. 
Ellenkező esetben az utánozás tévúton jár; mert tár-
gya természetünkkel ellenkezik, a mi mindig cse-
kélysikerrel bosszulja meg magát. Szilasy kivonatos 
figyelmeztetéseiben nem tesz különbséget : azért B. 
ur téved, midőn Szilasy nézetét módosítás nélkül 
fogadja el. Nem nyomhatom itt el azon sejtelmemet, 
hogy B. ur az utánozást leginkább a külső előadásra 
kivánja irányoztatni ; de hát ebben áll-e az ékesszó-
lás? Az utánozásról mondottak veleje tehát az, 
h o g y , ha már tudományos alapunk van az ékesszó-
lásban, akkor az utánozás i s egyike azon módoknak, 
mellyeken tökélyesithetjük magunkat. B. ur taná-
csában a tudományos előzmény és az i s kimaradt. 

Végül még egy észrevételt kell tennem. B. ur 
elismeri, hogy az egyházi szónoklatra az eddiginél na-
gyobb figyelmet kell forditani, „de ezen figyelmet — 
miként mondja — nem annyira az elmélet- és szabá-
lyokra, hanem főleg a növeldei szónoklati gyakorla-
tokrastb. szükséges irányozni." Azután ajánlja, hogy 
a püspöki megyékben a lelkipásztoroknak kiadatni 
szokott themák egyházi beszédek legyenek. „Milly 
czélszerü segédeszközül szolgálna ez a szónoklatbani 
haladásra ? Mennyire növelné s gyarapítaná az egy-
házi irodalmat, és idővel milly jeles Pázmány-füze-
tek keletkezhetnének innen ?" Bármilly tisztelettel 
szoktam is mások meggyőződése iránt lenni, meg-
vallom , hogy ha az elméleti tanulmányokra olly 
kevés súlyt fektet B. u r , én a kilátásba helyezett 
Pázmány - füzetekkel nem kívánom egyházi irodal-
munkat gazdagittatni. Épen az emiitett tanulmány 
hiányát érezzük legérzékenyebben. „Hic Rhodus, 
hic salta." Azért B. urnák, ha az egyházi szónoklat 
javítására tanácsokat akar adni, nagyobb tekintet-
tel kell lennie a növendékek tudományára, ékesszó-
lásunk valódi állapotára és a legsürgősebben teen-
dőkre. E fontos, de e vitában mellékes kérdésről leg-
közelebb a íődologra térek vissza. Fogjon velem 
kezet nt. B. u r , és gyökeres javitásért működjék 
közre. „ N o n q u i s , s e d q u i d . " 

,Stabat iiaíer specfosa.' 
Néhány év előtt Párisban megjelent „Les Poëtes fran-

ciscains en Italie au treizième siècle par A. F . Ozanam" czi-
mii könyv annyira gazdag válogatott és kenetdus olvasmá-
nyokkal , mikép magyarra fordítása nem lenne megvetendő 
szellemi nyeremény. Ozanam ur e könyvben sokat foglalkozik 
a jámbor Jacoponeval, ki a 13. században Dante kortársa levén, 
vallásos költészete és magasztos eszméi által örök nevet vivott 
ki magának ; classicus költeményeit Tresatti adta ki e czim 
alatt : „Le poesie spirituali del ß . Jacoponie da Lodi frate 
minore, Venet. 1617." — Valamint a „Cur mundus militas," 
ugy a hírneves „Stabat mater dolorosa" Jacopone elvitázhat-
lan észszüleménye. Ozanam ur kedves szolgálatot tett a ke-
resztény kath. világnak, midőn fönebb magasztalt munkájában 
egy, a párisi nemzeti könyvtárban feltalált régi kéziratból 
Jacoponenak — tudtomra — még ismeretlen „Stabat mater 
speciosa"-ját, úgymint a „Stabat mater dolorosa" örvendetes 
ellentétét közzétenni jónak látta. Azon reményben, hogy 
Jacoponenak,Stabat mater speciosa'-ja a karácsonünnepek al-
kalmával sok keresztény szivet szent érzelmekre hevitend, 
bátor vagyok azt a tisztelt közönségnek bemutatni. Az ének 
imigy hangzik : 

„Stabat mater speciosa 
Iuxta foenum gaudiosa , 

Dum iacebat parvulus. 

Cuius animam gaudentem, 
Laetabundam et ferventem 

, Pertransivit iubilus. 

O quam laeta et beata 
Fuit illa immaculata 

Mater Unigeniti ! 

Quae gaudebat et ridebat, 
Exultabat, cum videbat 

Nati partum inclyti. 

Quis iam est , qui non gauderet, 
Christi matrein si videret 

In tanto solatio ? 

Quis non posset eollaetari , 
Christi matrem contemplari 

Ludentem cum filio ? 

Pro peccatis suae gentis 
Christum vidit cum iumentis 

Et algori subditum ; 

Vidit suum dulcem natum 
Vagientem, adoratum 

Vili diversorio. 

Nato Christo in praesepe 
Coeli cives canuut laete 

Cum immenso gaudio. 

Stabat senex cum puella 
Non cum verbo, nec loquela 

Stupescentes cordibus. 

Eia mater fons amoris 
Me sentire vim ardoris 

Fac , ut tecum sentiam ! 

Fac , ut ardeat cor meum, 
In amando Christum Deum , 

Ut sibi complaceam. 
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Sancta mater istud agas , 
Prone introducas plagas 

Cordi fixas valide. 

Tui nati coelo lapsi, 
Iam dignati foeno nasci 

Poenas mecum divide. 

Fac, me vere congaudere , 
Iesulino cohaerere, 

Donec ego vixero. 

In me sistat ardor tui , 
Puerino fac me frui, 

Dum sum in exilio. 

Hune ardorem fac communem, 
Ne me facias immunem 

Ab hoc desiderio. 

Virgo virginum praeclara, 
Mihi iam non sis amara ; 

Fac me parvum rapere. 

Fac ut pulchrum fantem (sic) portem, 
Qui naseendo vicit mortem, 

Volens vitam tradere. 

Fac me tecum satiari, 
Nato tuo inebriari, 

Stans inter tripudia. 

Inflammatus , et accensus , 
Obstupescit omnis sensus 

Tali de commercio. 

Fac me nato custodiri, 
Vei bo Dei praemuniri , 

Conservari gratia ; 

Quando corpus morietur , 
Fac ut animae donetur 

Tui nati visio !" 

D a n t e - ról irva vagyon : mikép , midőn egy fényes lo-
vagjátékoni jelenlétekor Jacopone költeményei esetleg kezei-
be kerültek , egy, a küzdtéren létező aranymüves-bolt tám-
lájára dtileszkedve , annyira elmélyedt olvasásukba, hogy a 
zajos harczi játék észrevétlenül folyt le előtte. Bár ünnepelt 
egyházi költészeink valamellyike az imént közlött kedves hy-
mnusba is ugy elmélyedne, mikép ösztönt érezne magában, 
azt magyar nyelvre átönteni, s vele a vallásos magyar kath. 
közönséget megajándékozni. A német költészet, a mint birto-
kába jutott eme latin szövegű liymnusnak, azonnal megör-
vendeztette vele közönségét. Diepenbrock, a hirneves bibor-
nok és boroszlói herczeg-püspök „Geistlicher Blumenstrauss 
aus christlichen Dichter-Gärten" czimü könyvében remekül 
németre forditotta. A m b r u s Sándor, 

esperes és pátkai plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest , dec. 26-án. A középosztály örvendetes regenera-

tióját , mint a lapokban már ismételve említve volt, a le -
g é n y - e g y l e t e k nagy mértékben fogják előmozdítani. 
Nem akarjuk a tudományok- s hasznos ismeretekbeni sikeres 
előhaladást, az egyes mesterségek tagjai között ollyannyira 
szükséges, de , fájdalom! eddig vajmi gyakran nélkülözött 

egyetértést a nyilvános intézetek s közügy iránti lelkesedést, 
melly az anyaszentegyház ez ujabb intézményének egyik si-
kert igérő haszna , végre , hogy hosszadalmasak ne legyünk, 
nem akarjuk ez alkalommal a polgári s nemzetiségi jó szoká-
sok föntartását s közös gyakorlását említeni : csupán a vallás-
erkölcsi oldalt emeljük ki ; a legény-egyletekben a keresztény 
testvériség, a kath. szertartások , a szentségek és a ker. csa-
ládi szokások gyakoroltatnak , s illetőleg fölelevenittetnek. A 
helybeli kath. legény egylet tagjai ma ünnepelték a karácson-
fái ünnepélyt. Reggel 6 —8-ig a terézvárosi templomban a pe-
nitencziatartás szentségéhez járulván, csendes sz. mise után, 
az egyleti zászló elővitele mellett mintegy másfél százan az 
Ur asztalához közeledtek ; a hol az egylet elnöke a nagy oltár 
zsámolyáról hozzájok fordulván, magyar és német oltárbe-
szédet tar tot t , az imádandó Oltári-szentség méltóságát s azon 
lelki ártatlanságot kiemelve, mellyet a legénytagok a sz. gyó-
nás által bűneiktől megtisztulván, Isten kegyelméből vissza-
nyertek. A hivők nagy sokasága tódult az oltár felé , épülve 
az őszinte áhítaton, mellyet az egyleti tagok kifejtettek. Isten-
nek legyen hála, hogy az egylet által a vallásosság a közép-
osztályba hova inkább ismét visszatérend, s a várt gyümölcsök 
az isteni kegyelem melegétől mindinkább érlelődnek. Délután 
5 óra tájban diszes vendégek tisztelték meg az egyletet 
mind az egyházi, mind a világi osztályból, a szépen föl-
ékesített teremben a nagy asztal körül foglalván helyet, mely-
lyen 200 karácsoni ajándék gazdag választékossággal vala 
fölállítva. Meg kell még érinteni a jászolt, két legénytag által 
ügyesen fölállítva, és a valóban gazdagon fölékesített nagy 
karácsonfát. Magyar és német ének után a tagok seniora kö-
vetkező szavakkal nyitotta meg az ünnepi szavalatok sorát ; 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Ha valamikor méltó, hogy a 
kath. kebel hálával elteljék az Üdvözítő i ránt : ugy e szent 
ünnepkör, a sz. karácson ünnepe legvilágosabb jele levén Is-
tennek a bűnbe merült emberi-nem iránti végetlen szeretete-
s irgalmasságának, a sziv megrendül örömében, hogy, noha 
az ember eltávozott a teremtő Istentől, az irgalmában kifogyni 
nem tudó Isten még sem távozott az embertől ; az ember bűn-
be esett, Isten malasztjával ismét fölemelte, magához ölelte. 
Ez öröm, hogy az Üdvözítő született , nem csak a sziv öröme, 
hanem öröme ez minden egyes családtagnak a nagy világ-
mindenségben , öröme minden kath. háznépnek, öröme min-
den kath. községnek, öröme az egész anyaszentegyháznak. S 
ne örüljek-e én is , ne örüljünk-e mi, kedves barátim ! ne ör-
vendezzünk-e a mi legkedvesebb anyánkkal, Jézus Krisztus 
egyházával ? Oh boldog gyermekkor ! midőn édes szüléink há-
zában velők együtt élveztük e felejthetetlen örömet. Boldog 
napok , hova tüntetek ! A mesteremberek házai nem pótolják 
a családi kört ; mi ott munkások, egyszerű pénzkeresők va* 
gyünk ; ott inkább kezeink fürgeségére s mesterségbeli ügyes-
ségünkre néznek, csupán a czégéres bűnt nem tűrik, a kisebb 
hibákat vajmi sokszor elnézik, talán könnyelműen ápolgatják.. 
Mit használ az ügyességszivjóságnélkül? mit használ a mes-
terek jobb fizetése, ha ők atyáink helyét nem pótolják? mit 
használ, ha néhanapján asztalaik mellé ültetnek, ha családi 
ünnepélyeikből kizárnak ? Oh a mostani mesterlegény sorsa ! 
hol töltse a sz. karácson-estvét? családja nincs, saját lakása 
nincs, öröme nincs , — de fájdalom , vigasztalása sincs. A le-
gény-egylet nem képes, legalább még most, kifejlődési éveibeq 
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még nem képes a családot pótolni ; tesz azonban annyit, hogy 
a keresztény szokásokat gyakoroljuk, és, ha Isten saját tüz-
helylyel lát el , e szokásokat családunk kebelébe átültessük. 
Örvendjünk tehát mi is, s ezen örömünnepély emlékét mélyen 
véssük sziveinkbe, kik ez egyletben nélkülözött családörö-
meinket némileg pótolva tapasztaljuk." Hasonló értelemben 
szólt egy másik tag németül. Mire az elnök hosszabb előadást 
tartott magyarul és németül, egy részt a legény-egyletek ál-
tal a polgári osztályra szükségkép gyakorlandó jó hatásokról, 
más részt pedig a karácsoni ünnepkör nagy jelentőségéről. 
Ezután szavalatok és érdekes énekek váltották fel egymást. 
A szerény ünnepélyt a közösen elvégzett ,Ave Maria' zárta 
be. Adjon a Mindenható e szép egyletnek örvendetes föl-
virulást! 

Losoiicz , dec. 18-án. Folyó hó 8-ika, e minden igaz 
hivőre már magában olly emlékezetes nap, a losonczi kath. hí-
vekre különösen sziv- s lélekemelő ünnepély vala. Ekkor szen-
teltetett meg ugyanis ft. S z t r a k a y János prépost s helybeli 
buzgó plébános, és fáradhatlan kerületi alesperes ur által 
Bécsből ujabban leérkezett gyönyörű oltárképünk. Az ünne-
pély fénypontját képezé a prépost urnák mise közben , midőn 
a képszentelési szertartás is végeztetett, mondott alkalom-
szerű beszéde, meilyben mig egyfelől a szent képek eredetét, 
tiszteletét, hasznát s a képszentelés szertartásait velősen fej-
tegetné, másrészt átalán ismert jeles szónoki tehetségével meg-
indítani törekvék híveinek sziveit a boldogs. Szűz szeplőte-
len szent szivéről nevezett, és gondos főpásztorunk magas 
meghagyásából egész megyénkben életbe léptetendő társulat 
iránt. Mire nézve a tapasztaltak után nem egy okunk van azt 
hinni, miszerint a buzditó, lelkes szavak nem fognak nyom 
és siker nélkül elenyészni, daczára azon hidegségnek, melly, 
fájdalom ! az illy társulatok irányában, főleg kisebb vagy na-
gyobb városokban nyilvánulni szokott. Pedig, hogy ne is em-
lítsük az azokban rejlő bőséges szellemi kincseket, ha már 
imádkozni különben is minden keresztény embernek szüksé-
ges és hasznos, sőt kötelesség egy ker. katholikusra nézve: 
naponkint végezni szokott imájához rövid „Üdvözlégy Má-
riá"- t , mint az érintettem társulat szoros kötelezményét, e kis 
röpimácskával: „Mária, bűnösök menedéke, könyörögj éret-
tünk !" hozzá csatolni, nem tudom, hogyan lehetne fáradságos. 
Egy ker. kath. magyart tekintve pedig mondhatnám, hogy 
ez egyszersmind hazafiúi kötelesség is ; mert ha valaha , bizo-
nyára most van szükségünk Mária védasszonyunk pártfogá-
sára, kinek oltalmát és segedelmét, ha csak a történelmet 
egyenesen megtagadni nem akar ja , minden jó hazafinak el 
kell ismernie, hogy harcz- és békében, jó és balsorsában 
egyiránt érezé, valamig csak annak igaz tiszteletét, szent képét 
s drága nevét nem csak pénzén, a sz. olvasón és kardlapon, 
nemzeti szép öltözetén s zászlóin , hanem szivében is mélyen 
bevésve szerette hordozni. 

Mi magát a képet illeti, melly a boldogs. Szűz látogatá-
sát Erzsébet rokonánál azon helyzetben állitja előnkbe, midőn a 
küszöbön egymást szelíden átölelve tartják , Zachariás és Jó-
zsef jelenlétében : annak mi egyik főérdemeül az egyházias 
szellemet tartjuk, mellyet, nagyon szeretnők, ha az ujabbkori 
festészet inkább méltányolna, semmint az érzékiséget csiklan-
dozó világiasságot. Innét, mig képünkön , mint sikerült mü-
ven gyönyörrel legelteti szemeit a műértő is , a vallásos keblű 

szemlélvén azt , attól megválni alig t u d , sőt térdeire esve, 
előtte annál buzgóbban imádkozik. Nem tudom, ki hogyan 
ítél; én részemről oltárképünknek e hatást előidéző kellékét 
mindenek fölött becsülöm ; s ha ennek többi kiegészítő részeit 
is hozzá veszszük, akár tudnillik az alakokon elömlő és első 
tekintetre felötlő keleties typust, akár az egyes személyek 
archaeologicus , egyszerű , jól talált mezét és az öszhangzást, 
akár végre a hü színezetet: az a műértő szigorúbb birálatát 
is kiállja. Különösen pedig ki kell emelnem a főszemélynek, a 
boldogságos Szűznek arczképét , melly, jóllehet szemle-
sütve van ábrázolva, mégis leginkább magára vonja az elfo-
gulatlan észlelő figyelmét. Igen ; mert tekintse bárki az öröm, 
boldogság s elégedettség édes mosolyát a Szűz ajakán, vagy 
az alázatosság-, szerénység- és anyaiság érzeteinek hü kinyo-
matát mennyei szépségű arczán : egyiránt elismerendi, hogy e 
pont az, mellyre a festész a legnagyobb gondot és szorgalmat 
forditá, s vallásos ihletét kifejezé. Miért is legkevésbbé sem 
csudálkozánk azon, hogy közszemlére kitétetve, már a bé-
csiek köztetszését is kivivá. Nem titkolhatjuk el egyszersmind 
azon titkos édes érzést sem, mellyet annak hallása szült ben-
nünk, hogy a kép alján Ko l bay Tivadar név olvasható, ki nem-
zetünkbeli, s Bécsben Rahl hírneves festész oldala mellett 
képezi magát művészi szép pályájára ; mihez neki, mint hi-
vatását épen nem tévesztett honfitársunknak, a legszerencsé-
sebb sikert már csak azért is van egygyel több okunk szívből 
kívánni, mivel e valóban remek müve által, fajunk életreva-
lóságának , s annyiak által annyiszor már megtagadtatott szel-
lemi életerejének és sokoldalú képességének nyújtja egyszers-
mind egyik ujabb bizonyitványát. 

» Van tehát szép, sikerült, művészi, valódi egyházi styl-
ben készült, és széles aranyozott keretbe foglalt oltárképünk. 
De mivel épen e kellékek azok. mik azt nekünk nem egyköny-
nyen tevék megszerezhetővé, olvasóink előtt méltán fölme-
rülhet azon kérdés is : hogyan , mi módon , s ki által tevénk 
mi arra szert ? Igaz , hogy a pénz az , a mi képezi különösen 
a világ szemében mindennek ,sine qua non'-ját ; azonban az 
Istenben vetett erős reménység sem szokott egykönnyen meg-
hiúsulni , s ha már Dávidot nem , hála az égnek ! bennünket 
sem csala meg utóbbi levelünk végén szintén kifejezett, Isten-
és a ker. felebaráti szeretetben vetett bizodalmunk. A hála ér-
zetében cselekszünk, ha megyénk főpásztorának áldást oszto-
gató , jótevő kezét emiitjük örömmel, mint a melly azt Isten 
nagyobb dicsőségére, a boldogs. Szűz tiszteletére s híveinek 
lelki javára tüzé föl kegyesen rendeltetése helyére. Melly jó-
téteménye- s atyai gondoskodásának ez ujabb bizonyítványá-
ér t , midőn ő méltóságának, mint legnagyobb jótevői egyi-
kének hőn tisztelt nevét hálatollal jegyzék föl templomunk 
történetlapjaira, mi azon meglepetésünkben, melly az elvett 
jótétemény után egyhamar szólni nem tud , de a melly néma-
ság az emberi szivet ismerő előtt többet ér bármilly hosszas 
hálálkodásnál, leborulánk érzékenyülve az Ur szent oltára 
előtt ; kérve kérvén a harmatozó egek bőséges áldását az ér-
demekben megőszült főre, s vele együtt többi nagylelkű jóte-
vőinkre is , kiknek sorába ujabban K o b u r g - K o h á r y ő 
herczegségének, mint a világi magasabb rend részéről első-
nek igtattuk be ő fönségének legbecsesebb nevét. Legújabban, 
midőn épen már sorainkat valánk befejezendők, mély köszö-
nettel vettük a váczi ft. káptalan jószívűsége- s szives meg-
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emlékezésének nagyrabecsült tanújelét. Legyen mindezekért 
Istené a dicsőség. M. J., segédlelkész. 

R o m a . A ,K. Z.' után a ,Wien. Kirchenzeitung' dec. 
6-áról ezeket közli: „Az előkészületek a titkos consistorium-
hoz, mellyet ő szentsége a karácsoni ünnepek előtt megtartani 
szokott, tegnap óta félbeszakittattak. S alig hihető, hogy ez 
előkészületek egyhamar ismét megkezdessenek, ugy hogy az 
csak az uj-évben fog megtörténhetni. A szent atya örömest 
nem hagyta volna a püspökök halála következtében megürült 
számosb székeket pásztorok nélkül, kiknek már csak praeco-
nizálása van még hátra ; de rendkívüli tekintetekből a consi-
storiumot el kelle halasztani. A szent atya ugyanis ,allocutio'-
jában a legújabb, főpásztori méltóságával annyira ellenkező 
eseményeket Romagnában , valamint ez események közvetlen 
és közvetett okozóit, még a legmagasb állásúak között is, szi-
gorúan megrovandotta ; mi bizonyára Parisban rossz néven vé-
tetett volna, hol a zavarok megoldása a congressus elé van 
utasítva. A pápa is tehát ezt bevárni akarja , a mikor aztán 
ultimátumával lépend föl." 

S p a n y o l o r s z á g . Egy spanyol lap a következő tudó-
sítást hozza: „Örömmel jelentjük, ugy mond, hogy Romában 
november 25-én Spanyolország és a sz.-szék közt egyezkedés 
Íratott alá. A szent atya előszeretete Spanyolország iránt 
arra birta őt , hogy minden változtatás nélkül elfogadja az 
egyezkedést, mellyben az egyház jogai biztositvák." Ezen 
concordatum létrejöttét Rios y Rosas, spanyol követ (Romá-
ban) s kitűnő, és minden párt által egyiránt becsült állam-
férfiú kitartó fáradozásainak kell köszönni. Jövőben a spanyol 
papok nem képezendik többé egy nemét a hivatalnokoknak, 
kik íizetésöket az állam-pénztárból húzzák ; az ő fizetésük, 
mint kamat a status-adósság könyvébe fog beíratni, s igy az 
illető pap hitelezője lesz a statusnak. Más részről a romai sz.-
szék beleegyezett, hogy a még meglevő lelkészi és egyházi 
jószágok az állampénztár javára adassanak el ; ezzel egyszer-
smind vége szakadand a számtalan üldöztetéseknek, mellyek 

forrása a rosszul rejtegetett klncsszomjban keresendő. Egyéb-
ként ezen uj concordatum jogot ad az egyháznak és clerusnak, 
birtokot szerezhetni. 

( F i g y e l m e z t e t é s . ) Az egész haza örömmel fogadta 
a Szent-István-Társulat által kiadott „ E g y e t e m e s E n c y -
c l o p o e d i a " első kötetét, s a sajtó máris ez első kötet 
tartalmáról a legkedvezőbben nyilatkozott. Közel hét ezer 
példányban terjedett az már szét a hazában. Miumagunkról 
tudjuk, hogy illy becses könyv illő beköttetéséről mindenki 
czélszerüen szeret intézkedni. Több kötetből álló munkák be-
köttetésénél pedig az egyformaság szükségeltetik. Ennek el-
érése tekintetéből a társulat egyik tagja, pesti könyvkötő 
N a d l e r János által alkalmas bőrhátakat készittetett, éles 
réznyomattal és jó aranyozással, hogy a társulat tagjai e bőr-
hátakat és szögleteket Pestről nevezett könyvkötőtől megho-
zathassák s bárhol kisebb városokban a helybeli könyvkötők 
által példányaikat beköttethessék. Gondoskodva van, hogy az 
egész munka befejezéseig ugyanazon réznyomás és ugyanolly 
czimbetük használtassanak j vagyis a külsőleg egyenlőknek 
megmaradó hátakon a megfelelő hátiratok egyenlő betűkkel 
fognak nyomatni. Egy illy bőrhátnak ára a négy szöglettel, ara-
nyozással együtt, innen Pestről a boltból elvitetve, 40 ujkraj-
czár ; a vörös bőr drágább levén , illy bőrből egy hát a szög-
letekkel együtt 50 ujkrajczár. Nadler János könyvkötőnek 
boltja van Pesten a kigyó-utczában, az „arany szarvas" 
mellett. 

Kegyes adományok : 
A pest-lipótvárosi bazilikában a Szent-István-Társulat által 

emeltetendő oltárra: 
Tek. G e c s e y György ur Munkácsról . . 2 frt — kr. a. é. 
N. N. Munkácsról — „ 47 „„ „ 
Nt. P a d o s János ur 2 „ — , „ „ 

A ^ R e l i g i o * 4 t . c z . e l ő f i z e t ő i n e k . 
Bibornok és herczeg-primás ő eminentiája, tekintetbe véve a „Religio" czimü lap egyházi termé-

szetét, mellynek ehhez képest utasításait közvetlenül azon egyház hatóságától kell és illik vennie, mellynek 
érdekeit képviseli, a Szent-István-Társulatot az említett lapnak jövórei kiadásától fölmenteni méltóztatott. 
A társulat ennélfogva a „Religio" kiadását csak ideiglenesen és addig folytatja, valamíg ő eminentiája ez 
érdemben a szükségeseket elrendelte. A t. közönség, miután a lapnak a jövő évbeni folytatólagos megjele-
nése bizonyos, tisztelettel kéretik, hogy előfizetéseit a régi föltételek mellett fenakadás nélkül megtenni 
szíveskedjék ; addig is, mig a kiadó-szerkesztő ez iránt rendelkezhetik, azok elfogadására a Szent-István-
Társulat ügynöki hivatala (Lipót-utcza, 8. sz.) levén megbízva. 

Kelt Esztergomban, dec. 24-én 1859. Danielik János, m. k. 
a Szent-István-Társulat alelnöke. 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő : ICádas Rudolf. 

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



PESTEN, December 31. II. Félév. 1859. 

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 félévre 5 frt 25 kr., helyben 4 frt 90 kr. (Régi pénzben 5 frt, 
és illetőleg 4 frt 40 kr. p.) Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál, s Pesten a Sz.-István-Társulat ügynöki hivatalában (Lipót-utcza 8. sz.). 

T a r t a l o m : Hiraboure franczia püspök végórái. — 
Korszerű szózat a templom bucsu-ünnepeinek miképeni meg-
tartásáról. — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Magyarország-, 
Roma-, Németország- és Australiából. — Irodalom. 

Hiraboure franczia püspök végórái . 
Egy az aix-i megye fönnevezett püspökének 

halálos ágya mellett jelenvolt orvos levelét közié 
nem rég a bécsi egyházi lap az ,1' Univers' után. 
Azon reményben, hogy mások is olly épülődéssel 
fogják e levelet olvasni, mint én, bátorkodom azt a 
,Religio' t. olvasóival megismertetni. Az irat igy 
hangzik : 

„Hiraboure Prosper-Mihály-Arnold született 
Bayonneban 1805-ik évben. Jámbor szülői ideje ko-
rán a legjobb érzelmeket csepegtették szivébe.... 
Hiraboure a nép nyelvén szokott volt szólani, szíve-
sen mulatott annak körében, naphosszant elhallgatta 
annak ügybajait és soha sem hagyott el valamelly 
plébániai községet a nélkül, hogy ott szive jóságá-
nak , jámborsága- és buzgóságának örök emléke ne 
maradt volna. Püspöki méltóságának fénye — aláza-
tossága vala. Mindig gyermekcsoport közé vegyülve 
lehetett őt látni, s oda sietni, hová szive ösztönsze-
rűleg vitte, — a nyomor hajlékába. Egykor bizo-
nyos faluban mulatván, az anyák mind hozzá men-
tek, hogy áldást kérjenek tőle gyermekeikre ; ész-
revevé ekkor a püspök, hogy van a gyermekek közt 
egy , kitől a többiek nagyon visszahúzódnak, mivel 
tele volt sebekkel; ezt tehát magához szólítja a jó-
szívű püspök, áldást ad rá, s mig a többiekhez pár 
szót intéz, magánál tartja őt s vállain nyugtatja ke-
zét, majd azután megczirógatja és igy bocsátja el 
magától. Ez csak egy vonás azon két évi életből, 
folytatja az orvos, mellyet ő körünkben töltött, 
azon életből, mellyet ő egészen nyájának szentelt, s 
melly a fáradozások és gondok szakadatlan lánczo-
lata vala. Két év alatt majdnem egész megyéjét be-
utazta: mindenütt apostolként szólt s áldozárainak 
utolsója gyanánt dolgozott ; mindig utolsó volt a le-
fekvésben, első a fölkelésben. Beszédét illetőleg 
mindig környezetéhez alkalmazta magát. A nép kö-

rében mondott beszédei egyszerűk és könnyen fel-
foghatók valának; ha magasabb műveltségű hallga-
tóság vette őt körül, ékesen és vonzóan beszélt, s a 
ki őt csak egyszer is hallá, önkénytelenül azon kér-
dést intézé önmagához: valljon lehet-e még alapo-
sabban kifejteni a keresztény hit- és erkölcstan igaz-
ságait. A mit érveinek hatalmával le nem ronthatott, 
azt szive tova ragadta, s a legmakacsabb ellensze-
gülésnek is tágítani kellett az ő lelkesedése előtt. 
Hány lelket hódított ő meg, kikkel mások sehogy 
sem boldogultak ! 

Halála előtt ép a montforti cantonban végzé 
körútját. Elhagyván Nousset, Mária-hó 30-ikán esti 
hat óra tájban Gamardeba érkezett. Ott tüstént a 
szentegyházba lépett s az egybegyűlt hivő sereg-
hez egy szivinditó beszédet tartott a boldogságos Szűz 
d^sőségéről. Ennek végével a gyóntató - székbe ült 
s késő estig gyóntatott. Tizenegy óra feié, midőn 
végre haza tért, belépvén a kertbe, mellyben szo-
bája volt, a sebes szél és eső csakhamar eloltá a vilá-
gítót, mellyet magával hozott, s ő egészen sötét-
bon maradt. Ez azonban nem hozta őt zavarba, ha-
nem folytatta útját mindaddig, mig végre a faso-
rok közt eltévedt, s egy négy ölnyi magaslatból a 
montforti útra zuhant. 

Jajkiáltása és fájdalmas nyögése a plébános fű-
lébe hat; ez mindjárt ott terem s gyorsan fölsegíti a 
jámbor püspököt. Nyugágyra helyezik őt. Haladék 
nélkül orvosokat hívnak, hogy mielőbb elejét vegyék 
a mutatkozó veszélyes kórjeleknek. Bal vállperecze 
kéthelyen volt eltörve ; ehhez járult a heves láz, nagy 
szivszorulás és vérhányás; mindez arra mutatott, hogy 
baltüdő-szárnya súlyosan meg van sértve. Négyszer 
eret vágtak rajta, nadályokat alkalmaztak reá, szó-
val a körülötte forgó hat orvos mindent megtett a 
baj elhárítására. Azonban mindez nem használt. 

Szent Iván hava 5-én, reggeli 10 óra felé olly 
veszélyes fordulatot vett a jámbor püspök beteg-
sége, hogy ekkor már a haldoklók szentségeit is föl-
vette. — Boldogok, kik az Urban halnak meg! Mi 
egy valóban szivemelő jelenetnek voltunk tanúi a 
plebánia-lak egyik igénytelen szobájában, midőn 
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láttuk meghalni az igazat, kinek elhunytát soha fe-
ledni nem fogjuk. Hiraboure püspök, magához ve-
vén az imádandó útiköltséget, haldokló hangon szólt 
a papokhoz, kik ágyát környezék. Oldalánál állt if-
júsági barátja, ama jámbor áldozár, kit Aixbe hívott, 
hogy püspöki gondjait vele megoszsza, kitől azon-
ban most el kelle válnia, t. i. D h e r s ur. „Önre bí-
zom, szólt ehhez a haldokló, hogy az aix-i káptalan 
derék tagjaitól bocsánatot kérjen nevemben, ha talán 
valamiben akaratom ellen is megbántottam volna 
őket. Szeressék önök egymást és működjenek szünet 
nélkül az Isten dicsőségére. Két tervemet szerettem 
volna halálom előtt létesíteni : a buglosei házat föl-
építeni s a nyugdíj-intézetet megállapítani az elag-
gott papok számára, és a szent Vinczéről nevezett 
egyleteket elterjeszteni. Papirosaim közt lesz a kör-
levél, mellyet ez utóbbi czélra már csaknem egészen 
elkészítettem." Midőn azután a hívekhez fordult, kik 
könybe borult szemekkel álltak ágya körül, igy 
szóla hozzájok : „Megáldlak titeket, fiaim, s veletek 
családaitokat és egész megyémet!" 

E szavak, mellyeket mélyen megindulva mon-
dott, egészen megfoszták őt erejétől. Néhány percz-
nyi ájulás után azonban ismét birt annyi erővel, 
hogy a papokat imára szólíthatta. Ezek elvégeztek 
a haldoklók imáit, s ekkor az istenfélő püspök igy 
szólitá meg őket: „Jól van, barátim, most tehát már 
imádkoztunk együtt. Térjetek vissza plébániátokra; 
lásson kiki kötelessége után; most utolsó áldásomat 
adom reátok." A papok szomorúan engedelmeskedtek 
püspökük kívánságának. 

Midőn a mellette álló pap önmegadásra és a fól-
diektőli elválásra inté őt, a püspök gyenge hangon 
igy szólt : „Legyen meg akaratod, oh Istenem ! ne 
az enyim legyen meg! Fogadd el éltemet és szenve-
désimet elégtételül bűneimért." Ha az alázatosság-
ról szóltak előtte, nem győzte magát eléggé meg-
alázni, és igy szólt: „Oh én igen sokszor prédikál-
tam az alázatosságról! Kedves papjaim! legyetek 
alázatosak és szeressétek egymást. Az alázatosság és 
szeretet papi erények. Gondoljátok meg, miként 
alázta meg magát a mi édes Jézusunk!" Ekkor mar 
halkabban kérte a jelenlevőket, hogy imádkozzanak 
érette; kik is azonnal térdre borultak mindnyájan. 
A szent olvasót imádkozták, sa szenteket hivák segít-
ségére; ő pedig ajkaihoz szoritá a feszületet, majd 
ismét szivéhez vivé, s a szeplőtelen fogantatású Szűz-
hez fohászkodék; s midőn saját fogantatásának bű-
nös voltából önméltatlanságának érzete kelt szivé-
ben , e kettős gondolat, az öröm és szomorúság gon-

dolata támadt elméjében: „Maria sine labe concepta... 
et in peccatis concepit me mater mea." Egyszerre 
elhallgatott, kipihente magát annyira, hogy újra 
imádkozhatott és áldást oszthatott. 

Rá akarták beszélni, hogy készítsen végrende-
letet. „Nekem semmim sincs, feleié ő, tehát minek a 
végrendelet?" 

Hiraboure olly terhesnek tartotta a püspöki 
hivatalt, hogy az Istent is kérte, ne hagyná azt so-
káig viselnie, s egyik szent életű püspök barátjának, 
ki az ő buzgóságát csillapítani akarta, ezt adá vála-
szul : „Nézetem szerint a püspöknek csaH két évig 
kellene élnie." Isten meghallgatta kívánságát; két 
évi fáradságos működés után épen hivataloskodása 
közben lepte meg őt a halál, melly őt szentté tette. 

Bármennyit könyörögtek érte az aix-i és ba-
yonhe-i hivek, ő nem gyógyult fel ; meg volt érve a 
mennyországra, és Isten magához vette őt. 

Legkisebb panaszszó sem lebbent el ajkairól a 
haláltusában ; csak egyet lehetett hallani : s ez Má-
riának sz. neve. „Anyám, Mária ! — monda ő már hö-
rögve s csak töredezett hangon, — sz. neveddel ajki-
mon akarok én meghalni." Ezek voltak utolsó szavai, 
s szent Iván hava 6-án reggeli 6 órakor elaludt az 
Urban." — Fiant novissima mea his similia! — 

Korszerű szózat 
a templom bucsu-tinnepeinek miképeni megtartásáról. 

A kath. egyház magasztos ünnepeinek sorában 
minden évben fölmerül a templom búcsújának vagy 
védszentjének ünnepe is. Ezen ünnep az őskorból 
ered, és ama csalhatatlan hittanon alapszik, melly 
szerint a kath. egyház a szenteket tisztelni tanitja. 
„Isten dicsőült szentjeinek tiszteletéből önkényt ke-
letkezett már az ó-korban a szokás, hogy az egyes 
egyházak évenkint különösen megüljék azon szen-
tek ünnepét, kiknek nevére voltak szentelve, vagy 
kiknek tetemeit bírták, szóval: kikben védszentjei-
ket tisztelték. E szokás később törvénynyé vált, pa-
rancsolólag levén kimondva, miszerint minden egy-
ház az ő védszentjeinek évnapját ülje meg. Tudnillik 
az egyház azon fölül, hogy a keresztkutban hivei 
közé mindnyájunkat valamelly szentnek neve alatt 
sorozott be, egyszersmind templomaink felavatásá-
ban összesen mindnyájunknak még egy közös véd-
szentet adott, hogy legyen az élet sötét és tekervé-
nyes utain kalauzunk s vezércsillagunk, háborúsá-
gainkban vigasztaló barátunk, az erény küzdelmei-
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ben biztató s bátoritó példányunk, s egész életünk 
folytán végleheletünkig Isten előtt pártfogónk , se-
gélyünk és oltalmunk." (Lonovics, Népszerű archae-
ologia, I. köt. 346.—347. lap.) Minél fogva az egy-
házi történelem tanúsága szerint, már Nagy-Con-
stantin császár, midőn az egyházat az üldözések 
vasjárma alól kiszabaditá, és a háromszázados harcz 
után részére a béke olajágát megszerzé, egyszers-
mind fejedelmi méltóságához illő, nagyszerű s fé-
nyes templomokat állíttatott az Ur imádására és a 
szentek tiszteletére : „Mundum universum sacro-
sanctis templis augustisque ecclesiarum aedificiis 
adornandum curavit, in singulis urbibus pagisque." 
(Euseb. Orat. de laudibus Const.) — „Urbem eminente 
fastu sacellorum, aedificiis amplissimis, ornatis-
simisque martyrum monimentis intra mururn, atque 
in suburbio illustravit, in quibus exculta memoria 
Sanctorum, Deo civitatem universam dedicabat." 
(Euseb. in vita Const, lib. 3.) És miként sz. Jeromos 
bizonyítja, sz. András, sz. Lukács és Timotheus 
ereklyéit Konstantinápolyba vitette. (Lib. adversus 
Vigil.) — A templom búcsúinak ünnepe tehát a szen-
tek iránti tiszteletből önkényt eredt és azzal azonos; 
de egyszersmind hitéletünkben egyik a legnépsze-
rűbb, különösen pedig a falusi népre nézve ezen 
ünnepély nem kis jelentőség- és érdekeltséggel bir. 

Már mi ezen ünnepnek a kath. egyház által ki-
tűzött czélját s rendeltetését illeti: az bizonynyal 
nem más, mint hogy e napon kettős tiszteletet tanu-
sitsunk azon dicsőült szent iránt, kinek névünnepe 
tartatik, különösen pedig, hogy annak erényeit 
iparkodjunk követni; mit főleg az által érhetni el, 
ha az nap a szentségekben tiszta s töredelmes szivből 
részesülünk és ekként az anyaszentegyháztól illy 
alkalomkor hirdetni szokott teljes búcsúban is 
részt veszünk. Mindazonáltal ha honunk látha-
tárán körültekintünk, és a templomok bucsu-ünne-
peinek szokásban levő megtartását kissé komolyabb 
figyelemre méltatjuk : valóban sajnosan kell ta-
pasztalnunk, hogy ezen ünnepély gyakortább lel-
ket s testet egyaránt kárhoztató visszaélések szín-
helyévé törpül. Ugyanis a bucsui ajtatosságot és 
vallási buzgóságot sokszor botrányos tények és er-
kölcstelen kihágások fertőztetik meg, ugy, miként biz-
tosan állithatni, miszerint honunkban némelly helye-
ken a bucsui ünnepek gyakorlata , valódi torzképei 
a tiszta s keresztényies szellemű ajtatosságnak. 
Avagy ha őszinték akarunk lenni, meg kell valla-
nunk, hogy legtöbb kihágások a falusi nép közt 
épen ezen ünnepélykor történnek: mert alig van ün-

nep az évszakban, mellyet annyi mértéktelenség az 
étel-és italban, annyi istenkáromlás, dobzódás és 
korcsmai rendetlenség törne meg. Nem vagyunk 
ugyan ellenei a mértékletesség és józanság határai 
közötti barátságos összejövetel- és vendégségnek ; 
sőt csak helyeselni tudjuk, a midőn bizonyos időben 
a szerető rokonok, atyafiak, ismerősek,jó barátok 
egymást látogatják, — hisz az irás szerint: „A hü 
barát erős oltalom, kincset talált, ki illyenre akadt; 
hűségének becsével semmi arany vagy ezüst meny-
nyisége fel nem ér. A hü barát gyógyszere az élet-
nek és halhatatlanságnak." (Sirák. 6, 11. 14. 15. 16.) 
De minden mértéktelenséget, rendetlenséget és tul-
ságot, mint a mik az egyház, és sajátlag az ünnep 
czéljaival elllenkeznek, rosszalunk. De van még, 
mi a bucsui ünnepélyeket nézetünk szerint igen le-
alacsonyítja, tudnillik a minden jog és törvényes rend 
ellenére illy ünnepélyek alkalmával divatba jött 
vásárok. Mig ezek egy-két bábos sátorból állottak, 
nem lőn okunk azok ellen kifogást tenni ; de mint-
hogy azok jelenleg már több helyeken országos vá-
sárokká alakíttattak, — némelly helyeken az ugy 
nevezett laczi konyhája sem hiányozván, — azóta 
azokat az egyház czéljaival ellenkezőknek, követ-
kezőleg a bucsui ünnep különben helyes és üdvös 
megtartásának nagy hátrányául és valódi lealacso-
nyitásául tekintjük: Nemo potest duobus Dominis 
servire. Mondatik ugyan, hogy ezen vásárok a temp-
lomok hasznára is történnek, a mennyiben azok 
pénztárát gyarapítják: de — non licet facere malum, ut 
eveniat bonum. 

Mindezek folytán, ki a kath. egyház ünnepeinek 
magasztos czéljairól tiszta és vallásos fogalommal 
bir , forrón ohajtandja, miszerint a fönebbi vissza-
élések tökéletesen megszüntessenek. Azért mi azt hisz-
szük, hogy a templom búcsúinak vagy védszenteinek 
ünnepei akkor tartatnának meg legméltóbban, és az 
egyháztól kitűzött czél akkor érethetnék el legbiz-
tosabban, ha illy alkalommal egyedül szellemi gond-
s érzelemmel eltelve, minden törekvéseink Isten dicső-
ségére , az illető szent, kinek névünnepe tartatik, 
tiszteletére és erényeinek követésére lennének szen-
telve; amértékletlenség-és dobzódásnak minden leg-
kisebb nemét is szorgalmasan kerülvén. „Valde ab-
surdum est, nimia saturitate velle martyrem hono-
rare, quem scias Deo placuisse ieiuniis." (S. Hieron. 
Ep. 19. ad Eusth.) — Az illető vásárokra nézve pe-
dig szintén aztvélnők legczélszerübbnek,hogy azok, 
mint az ajtatossággal és az ünnep magasztos rendel-
tetésével semmiképen össze nem egyeztethetők, sőt 
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azzal homlokegyenest ellenkezők , egészen megszün-
tettetnének. Minthogy pedig ezen visszaélés sok 
helyeken már olly mélyen meggyökerezett, hogy 
azt kiirtani az egyház körén tul esik, azért e tekin-
tetben a világi hatalom közreműködésének igénybe-
vétele legbiztosabban vezethetne czélhoz. Szent László 
királyunk midőn rendelé : „ut unaquaeque parochia 
patronum suum et dedicationem Ecclesiae suae ce-
lebret" (Decr. 2. c. 28.): bizonynyal abucsuiünnepek 
megülésében minden rendetlenséget és visszaélést 
távol kivánt tartatni; sőt vasárnapokon és más ünne-
pek alkalmával vásárokat tartani világosan eltiltotta, 
büntetéssel is fenyegetvén azokat, kik vásárokat tar-
tani merészlenének. „Si quis die dominica mercatum 
constituent, destruat, si autem noluerit, quinqua-
ginta quinque pensas solvat." (S. Ladisl. Decr. 1. I. 
c. 1G.) — Illy értelemben nyilatkozik az ünnepeken 
tartandó vásárokra nézve Kálmán király is : „Si quis 
in die festő vendiderit, pretium acceptum quadruplo 
restituât, ipse vero poenitentiae subiaceat." (Colom. 
Deer. lib. 2. c. 13.) 

Valamint pedig óhajtandó, hogy a templom 
bucsu-, vagy védszentjeinek ünnepei mindenkor 
buzgón és épületesen tartassanak meg: nem külön-
ben fölötte kívánatos, miszerint a közönséges vasár-
napok is, és a kath. egyháznak átalában minden ün-
nepei kellő figyelemre méltattassanak, és valamelly 
szolgai munka által soha meg ne szentségtelenittes-
senek; mert miként Urunk ünnepei nagyjelentősé-
güek, ugy a boldogs. Szűz és szentek ünnepei is a 
kath. egyházban tanulságteljesek; és az egészet bizo-
nyos egység és magasztos összehangzás lengi át,mi-
re bármiképen is homályt vetni, és ez által az egy-
házat fönséges czéljainak elérésében gátolni, vétkes 
tény. Jeles , miket a kath. egyház ünnepeire'vonat-
kozólag több jeles iró mond : „A kath. egyház ünne-
pei szép, öszhangzó , szorosan meghatározott egészet 
képeznek. Szemeink elé tüntetik a malaszt szellem-
egének legörvendetesb látását, mellyen a mindent 
sugaraival éltető nap maga Krisztus, kit jól rende-
zett sorozatban, a komolynak és szendének, az erős-
nek és gyöngédnek, a magasztosnak és szépnek ösz-
hangzó egybeolvadásával, Mária s a szentek ünne-
pei mint világló csillagok környeznek. Az egésznek 
elrendezésében az anyaszentegyháznak rendkivül 
mély belátása s bölcsesége tükröződik. A Szentlélek-
nek sugallása s vezetése itt is félreismerhetlen." 
(,Weihe der Andacht', Salzbach, 18-30. 3. 1.) — „Az 
isteni-tisztelet megtartása az egész esztendőt mint-
egy folytonos nagyszerű ünneppé változtatja. Ki-

váló fénypontokul szolgálnak azon napok, mellye-
ken az emberré lett Ige életében előforduló legjelen-
tékenyebb események, a boldogs. Szűzre vagy a ki-
nyilatkoztatott igazságok alapköveiül választott fér-
fiakra vonatkozó tények imádó és dicsőítő megem-
lékezésben ünnepeltetnek. Minden országokon ke-
resztül az embereket ugyanazon hitnek titokteljes 
köteléke kapcsolja össze egymással, kik ép ez által 
magukat megvilágosítva, megerősítve, megvigasz-
talva érzik, midőn majdnem ugyanazon órában Is-
tennek oltára előtt, a sz. kereszt tövénél térdelnek. 
Ez ünnepeknek mint előképeknek, s mint a tanitás 
és fölbuzditás eszközeinek magára az életre kell visz-
szahatniok. Előmozdítják a megnyugvást Abban, ki 
által az alázatosság kegyelemben részesült, ki a ta-
nítóknak a bölcseség lelkét, a pásztoroknak a hűsé-
get , a vértanuknak az erősséget s az ajtatos hívek-
nek a készséges engedelmességet adta." (,Gesch. Papst 
Innoc. III.' 4. köt.) A kath. egyháznak ünnepeiről 
átalában tett illy fényes és nagyszerű nyilatkozatok 
mellett, csak sajnálnunk lehet, ha mégis merülnek 
föl tények, mellyek a vasárnap és ünnepnapok meg-
szegését foglalják magukban; annak daczára, hogy 
mind a régibb időből, mind pedig a legujabból szá-
mos egyházi és polgári rendeletek léteznek, mellyek 
azoknak megszegését tiltják. Azért sz. Ágoston sza-
vaival zárjuk be őszinte szózatunkat, mellyek az 
egyház minden ünnepére alkalmazhatók: „Observa 
diem Sabbati non carnaliter, non iudaicis deliciis, 
qui otio abutuntur ad nequitiam. Melius enimutique 
tota die foderent, quam tota die saltarent. Sed tu 
cogitans requiem in Deo tuo, et propter ipsam re-
quiem omnia faciens, abstine ab opere servili : omnis 
enim, qui facit peccatum, servus estpeccati." (Enarr. 
in ps. 32. Serm. I.) B a b ó c s a y P á l . 

— 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Post , dee. 27-én. A magyar- s erdélyországi t. kegyes-

tanitórendiek (1860-ra szóló , s e napokban megjelent név-
könyvéből (,Familiae Clericorum Regularium Scholarum Pi-
arum1) a következő adatokat közöljük : a t. rend kormányzója, 
ft. P u r g s t a l l e r Cal. József ; a rendi tanácsot, ft. N a g y 
Péter érdemesült kormányzó uron kivül, 6 assistons és 2 con-
sulter képezi. A rendtagok összes száma 280, kik közöl 216 
áldozár, 42 növendék, 21 ujonez, 1 fráter; tanítással foglal-
kozik 189 , lelkészkedéssel 6 ; az ünnepélyes rendi fogadalma-
kat letette 226 , az egyszerű fogadalmakat 27 ; hit- és bölcsé-
szeti tudor van 6 , csupán hittudor 1 , bölcsészettudor 27, egy 
vagy több tárgyból szigorlatot kiállott 15; a társházakon kivül 
foglalatoskodik 13 , kik közöl két áldozár Éjszak-Amerikában 
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missionarius. A tanuló-ifjuságnak száma a lefolyt 1858/9-iki 
tanévben volt 5733 ; a mult 185%-iki tanévben 5643 , s igy 
1859-ben a tanulók száma 90-el gyarapodott. 

Esztergom , Karácsonhó 27. Tegnap, u. m. sz. Ist-
ván első vértanú ünnepén maga ő főmagassága tartá a bold, 
szűz Mária szeplőtelen szent szivéről nevezett társulat szoká-
sos délesti isteni-szolgálatát a Bakács-kápolnában. Fölemlité ez 
alkalommal aranymisés főpásztorunk ama nagy örömet, melly 
a született Üdvözítő szivét eltölté , midőn végre az emberek 
közé jöhetet t , kiket ő ugy szeretett! Elmondá egyúttal az 
Üdvözitő szentséges anyjának örömét is, ki kétségkívül szin-
tén hasonló örömmel telt e l , midőn látták szemei a világ 
szabaditóját, a bűnösök megváltóját! Ezek szerint a karácsoni 
napok mint megannyi örömnapok valának. Örvendett Jézus, 
örvendett Mária, örvendtek az angyalok , a pásztorok ; sö r -
vendünk mi is, a képzelet szárnyain Bethlehem istállójába 
gondolván magunkat. Örömünket csak egy gondolat zavarta, 
t. i. ezen ma született Jézus helytartójának, szentséges atyánk-
nak szomorúsága, kiről szintúgy el lehet mondani, mint lát-
hatlan fejünkről, hogy övéi be nem fogadák őt. — A szent 
atyának ezen szomorúságában osztozandó az esztergomi nö-
vendékpapság , karácson előestéjén, midőn a születő Jézus 
jászolához készült, egy szerény házi ünnepélyt rendezett a 
növelde egyik tanteremében. Ez ünnepély tárgyai következők 
valának; 1. Nyitány: alkalmi költemény irva és szavalva Kis-
f a l u d i Zsigmond által; 2. pápai hymnus, négyesben éne-
kelve ; 3. a catholicismus életkérdése, jeles értekezés a pápa 
világi fejedelemségének jogszerűsége- és szükségességéről, 
irva és felolvasva J á n o s k a Mihály által ; 4. ,Magyarország 
védasszonya', költemény Mindszentytől, szavalva K o v á c s 
Imre által ; 5. zenedarab, a vértanuk czimü operából ; 6 ,Kelet 
f e l é ' . . . . költemény Mindszentytől, szavalva B r a u n Ferencz 
által; 7. ,A szentek unokáihoz', költemény Mindszentytől, sza-
valva S c h ö n f e l d Lajos által; 8. záradékul a pápa koro-
názási dalának egy része, Szeyler Károlytól, zenekisérettel. 
— Az egészről legyen szabad csak annyit mondanunk, hogy 
a szép számú vendégkoszoru teljes megelégedéssel hagyta el 
a tantermet. Ezek után kiosztattak a növendékek közt az in-
tézet által e czélra vásárolt, 50 uj frtnyi értékű könyvek, s az 
ünnepély bezáratott. Hogy illy esőadásokat nem csak hasonló 
czélból, de kiválóan a szónoklat miatt többször is sikerrel 
lehetne összehívott vendégek jelenlétében rendezni a papnö-
veldékben , azt fölösleges lenne bizonyítgatni. S itt legfeljebb 
is csak azt lehetne még hozzáadni a mondottakhoz, hogy a 
farsangi három nap is igen alkalmas időt szolgáltatna illy 
czélra ; s azért ez eszmét az illetők figyelmébe bátorkodom 
ajánlani. 

Eg-er , december 20-án. Nem tartom fölöslegesnek a 
„Religio" tisztelt olvasóival tudatni az egri megye Nestorá-
nak , S z a g u l a József, volt czimzetes kanonoknak, kinek 
vállaira 8 évtized nehezedék , folyó hó 15-én történt halálát; 
részint hogy alkalmat nyújtsak más megyebeli paptársaink-
nak i s , eme jólelkű aggastyán iránt a szeretet adóját egy 
szívből eredő : „Det ei Dominus requiem aeternam !" röpima 
által leróni, részint hogy egyet-mást tanuljunk példás életé-
ből , ki igazán, az evangelium szerint jó fa vala, sokáig hagyá 
az Ur állani, hisz jó gyümölcsöt hozott. Azt tartom, nemcsak 
annak élete érdemes figyelemre, ki a Gondviselés által mind az 

egyház, mind a haza javára szolgáló, nagyhorderejű tettekre 
kiszemelve volt; hanem azok is, kik, habár a mindennapiság 
szerény körére szoritattnak, mégis hivatalukbani lelkismere-
tes eljárás , példás élet, s a legvégső perczekig kedvességök 
által mindnyájunk tiszteletét s szeretetét kivívják. Illyen volt 
Istenben boldogult Nestorunk. Eletéből, papi egyéb kötel-
meinek hü teljesítésén kivül, csak egyet, mint jellemzőt s 
utánzandót emelek ki : a ritka hűséget, őszinte szivből s meg-
győződésből eredt mély fiúi tiszteletet majd két évtizeddel 
fiatalabb főpásztora iránt. Valóban szép volt látni azt az örö-
met , azt a szívbeli megindulást, melly arczán átsugárzott, 
midőn hőn szeretett főpásztorának körében lehetett. Illyen-
kor az öreg mintegy megifjultan érezé magát. Még végren-
deletében sem feledkezett meg róla : megemlité törhetlen en-
gedelmességét iránta , s emlékül fiúi kézcsókját hagyá. Ugy 
tartom, e ragaszkodás gyöngyét teszi tiszta papi lelkületé-
nek . . . . Vajha ne szállt volna sirba vele, hanem örökségül 
maradt volna mindnyájunknak ! Temetése , daczára a zordon 
s havas időnek , népes volt. Ki is ne sietett volna , a jámbor 
öregnek megadni az utolsó tiszteletet, kit még a legutolsó 
gyermek is ismert; olly csendesen jár t az uton, mint egy ősz 
galamb , mintha ezzel is intett volna : fontolva haladjatok az 
élet utján ; mert minden lépésért számot fogtok adni egyko-
ron ! A jelenlevők közt lehetett látni szeretett főpásztorunkat 
is , ki kegyes volt gyalog kikísérni megyéje legöregebb, s 
egyik leghívebb fiát. Milly szép jutalma a nyolczvan évi fá-
radságnak ! Milly szép jele azon önfeláldozásnak, mellyel ke-
gyelmes érsek-atyánk hivei s Krisztusban fiai iránt viseltetni ke-
gyeskedik! A boldogult 1779-ik évi mart. 2-án Egyházas-Báston, 
Gömör megyében született, a növendékpapok sorába 1797-ben 
vétetett föl, pappá 1802-ben szenteltetett, 1807-ben nyeré el 
a vámos-györki parochiát, hol is majdnem félszázadig műkö-
dött a saját , s mások lelki üdvének előmozdításában, mígnem 
1851-ben kegyelmes főpásztorunk fölterjesztése folytán az egri 
székes-egyház czimzetes kanonokjává neveztetve , nyuga-
lomba lépett. Ollyan volt élete mintegy üde forrás, melly zaj-
talanul özönlik, s mellyből annyian meritenek enyhítő cseppe-
ket. Tudott ő szerény vagyonához képest áldozatot is hozni, 
hol ezt Isten dicsősége, az egyház és haza kivánta. Igy a vá-
mos-györki templom és paplak kijavíttatását a legnagyobb 
részben saját költségén eszközlé ; hol is szent misékre örök 
alapítványul 600—800 p.frtot tett le , az egri növendékpap-
ság részére pedig 1855-ben 100 frtot olly föltétel alatt, hogy, 
mig a Szent-István-Társulat fönálland, évenkint két rész-
vényt vehessen. Végrendeletében egyéb ajtatos alapítványo-
kon kivül megemlékezett az angol-kisasszonyok nevelő-intéze-
téről is ; de különösen az elaggott papok nyugdij-intézete ré-
szére 200 p.frtot hagyományozott. Béke poraira ! Nyugodjék 
annak nevében, kinek szentelé élte minden pillanatát !"f-

W a g y B ^ n y a , dec. 25 én. A mai nap felejthetlen em-
lékű leend városunk buzgó kath hivei előtt. E napon mutatá 
be ugyanis városunk közszeretetü és lankadhatlan buzgalmu 
lelkipásztora, ft. S m o c z e r Igoácz, ő cs. kir. Apostoli Föl-
sége által f. évi S e p t e m b e r 5-én legkegyelmesebben kinevezett 
koppányi czimzetes prépost, és nagy-bánya-kerületi alesperes 
u r , a mindenható Atyának első infulás miséjét, az e czélra dí-
szesen fölékesitett, és zsúfolásig megtelt plébánia-templom-
ban. Városunk ősrégi rom. kath. plébániájának évkönyvei sze-
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rint illy fényes kitüntetésre eddig még nem volt példa. El le-
het tehát gondolni városunk lakosainak valláskülönbség nél-
küli átalános lelkesedését a legkegyelmesebb kineveztetés hal-
latára, midőn forrón szeretett lelkészök ritka jeles tulajdonai-
nak, az egyház, haza és emberiség iránti fényes érdemeinek 
jutalmazása mellett, magát a várost is Apostoli Fejedelmünk 
legmagasabb kegye által kitüntetve látta. — Az érdemeiért 
földíszített ft. prépost úrra alkalmazhatók ma Isaiás következő 
szavai : „Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mea 
in Deo meo. Qui induit me vestimento salutis, et indumento 
iustitiae circumdedit me, quasi s p o n s u m d e c o r a t u m 
c o r o n a , et quasi sponsam ornatam m o n i l i b u s suis." — 
Az ő kitűnő érdemeinek legfényesebb bizonysága: szerető hí-
veinek az ünnepélyes szent mise alatt, mellyen a helybeli t. cz. 
hivatalnokok testületileg mind jelenvoltak , és melly alatt az 
egyházi segédletet az itteni nt. minorita-convent nagyérdemű 
tagjai voltak szivesek teljesiteni, h u l l a t o t t ö r ö m k ö -
n y e i , emez az őszinte szeretet és fiúi hála erény virágain fa-
kadó harmatgyöngyök, mellyek az örömtől sugárzó arczok 
legszebb ékei valának. „Non est oblectamentum super cordis 
gaudium." — A ritka ünnepély fényét emelé a zenével kisért 
jeles négyes ének , mellyre S z e r v i r t János , III-ik főelemi 
osztálybeli tanitó ur több vallásos buzgóságu és zeneértő ura-
ka t , a tanuló ifjúság jobb énekeseit, és az idevaló zenészeket 
nagy szorgalommal betanitá. Végre az ünnepély megható jel-
lemét emelte azon nem mindennapi körülmény is, hogy a dia-
conusi tisztet a ft. prépost ur h e t v e n k é t é v e s k e r e s z t -
a t y j a , a szintén közszeretetben álló ft. J o k s Ágoston , ér-
demekben megőszült s nyugalmazott plébános ur teljesité. Ki 
tudná megmondani, milly megható lehetett e szép ünnepély 
a fiatal erőnek és legjobb egészségnek örvendő ősz kereszt-
atyára ! . . . „Corona dignitatis senectus , quae in viis iustitiae 
reperitur." (Prov. 16.) — A jó Is ten, ki e szép napot elér-
nünk engedte, hallgassa meg hő imánkat, és adjon a ft. pré-
post urnák hosszú boldog életet , hogy az egyház, haza és 
hivei javára mint eddig, ugy ezután is még sokáig üdvhozó-
lag és áldásteljesen működhessék ! H. 

Roma. A „Volksfreund" levelezője Romából, decem-
ber 20-ról ezeket i r ja : „Majd minden nap tapasztaljuk itt 
ujabb meg ujabb bizonyítványait azon hü ragaszkodásnak, 
mellyel az egész kath. világ Roma s ennek legtiszteltebb Feje, 
IX. Pius iránt viseltetik. Még az oroszországi katholikusok is 
tudtak módot találni részvétök kijelentésére a kereszténység 
közös atyja iránt szenvedéseinek közepette."—„Mennyire meg-
van itt Romában , ugy mond tovább , a mi szent egyházunk 
kebelében valódi párhuzambatétele a koldusnak a koronás fők-
kel , és hogy az erény s istenes élet tartatik csak tiszteletben, 
azt néhány nap előtt tapasztaltuk. A ,Sacra Congregatio 
rituum' határozata ugyanazon egy nap tudtunkra adá, hogy a 
jámbor nápolyi királyné, Mária Krisztinának, a most ural-
kodó király anyjának, és bizonyos Nunzio Sulprizio napszá-
mosnak a nápolyi királyságban , boldoggá-avattatásukat illető 
pörfolyamata szerencsésen megkezdetett, s mindketten ,Vene-
rabiles' czimet nyertek. Az első, mint tudva van, szent életet 
élt a trónon királyi palotájában, s erényei Nápolyban halhatat-
lan emlékezetben tartatnak. Sirjához tömegestül zarándokol a 
nép, s már több csuda történt, mellyek vizsgálatával a fön-
nevezett ,Congregatio' foglalkozik. A szegény Nunzio kórház-

ban mult ki Nápolyban, erényekben dus életének 19-ik évé-
ben. S igy egy királynénak, és egy koldusnak erényessége 
és jámborsága ugyanazon fokra van állitva szentegyházunk 
által. Im tehát ez végre a valódi egyenlőség, s mindig föl-
ujul az igaz egyháznak azon jellege, hogy abban tudnillik min-
denkor és minden állapotbeliek közöl találtatnak szentek." — 
„Pár nap óta, irja még a nevezett levelező, körünkben mulat 
a tudós és a romai udvarnál igen kedves bibornok, dr. Wise-
man. E nagytudományu s politikai tekintetben is igen jártas 
egyházfejedelem ismeretei a jelen időben itt csak rendkívüli 
hasznos befolyást gyakorolhatnak ; miért is ő eminentiájának 
Romában megjelenése igazi örömet okozott." — „Posti bi-
bornok , említi végül ugyanazon tudósitó, mint a ki több év 
óta a világhirü apostoli hospitiumnak (St. Michele a Ripa 
grande) főnöke és igazgatója volt, a romai egyház könyvtár-
nokává neveztetett , melly állomás a tudós Mai bibornok ha-
lála óta üresen állott." 

Németország. Igen érdekes, egy protestáns irónak 
véleményét hallani a pápa világi fejedelemsége ügyében. 
M e n z e l Farkas (,Literaturblatt' 90. sz.) e tárgyban igy 
nyilatkozik : „Bármikép vélekedjünk az egyházi államokban 
levő papi uralomról, annyi bizonyos, hogy több mint ezer év 
óta a byzancziak és longobárdok, a német császárok és frank 
királyok, Crescentius és Cola di Rienzi törekvései és harczai 
Romának idegen fegyverek általi meghódítása, az ugyanott 
kitört aristocraticus és democraticus forradalmak, a pápáknak 
száműzetése, befogatása és meggyilkolása épenséggel semmit 
sem változtattak a ,patrimonium Petri ' lételén, vagy azt csak na-
gyobbították, soha nem kisebbitették. Ferrara például, az egy-
házi államnak nem igen régi szerzeménye. Azonban az egyházi 
államnak ezen szilárd fönállását igen könnyen megmagyaráz-
hatni a romai egyház világtörténeti jellegéből. Ez egyház soha 
sem függhet, hasonlóan a byzancz-orosz államegyházhoz, vala-
melly világi fejedelemtől; ez az oka, hogy az egész középkorban, 
mig egyetlen-egy császár volt, evvel mindig ellenkezésben ál-
lott. Mióta pedig a német császárszág mellett Francziaország, 
és utóbb Spanyolhon mindinkább erősebb kath. hatalmas-
ságokká növekedtek, teljességgel lehetetlenné lőn , az egy-
házi államot világiasitani és a pápát valamelly világi feje-
delem alattvalójává tenni; mert, ha a fejedelmek valamellyike 
őt alattvalójává teendette, a többiek ezt nem tűrték volna. 
De nem is lehet az egyházi államot lényegesen kisebbíteni 
s csupán Roma határaira szorítani ; mert ez esetben , tekintve 
a szomszéd államokat, végképen gyönge volna. Az egyházi 
állam a kath. egység fönállását tételezi föl, és minthogy több 
kath. nagyhatalmasság létezik, és minthogy az olasz szárma-
zású népek majd mindnyájan kivétel nélkül, a nemesek nagy 
része, a szlávok kisebb része katholikus, és mindannyian 
ezen felbonthatlan egyházhoz tartoznak , ez okból az egyházi 
állam a napoleoni ideáknak , congressusoknak , Mazzini- és 
Garibaldinak, s a német és angol prot. jogtudósok ellenmon' 
dásainak daczára fön fog állani." 

Bonn. Folyó hó 17-én, miként a „W. Kir.-Ztung"-
ban olvassuk , az itteni kath. tanuló - ifjúság részéről pápa 
ő szentségéhez hódolati fölirat küldetett , melly a főiskola 
kath. tanárainak nagyobb részén kivül, élökön Dr. Knoodt 
ideiglenes rectorral, mintegy 450 kath. tanuló által nagy 
lelkesültségggel Íratott alá. E fölirat latin eredetijét ide ig-
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t a t juk : „Sanctissime Pater! Ubi ad nos pervenerunt rumores, 
homines quosdam, quos in earissimorum filiorum numero ha-
bueras , et sua lubidine et obscuris aliorum artibus seductos, 
maehinis primum oecultis , deinde aperta seditione Tuum pa-
ternum animum excruciare, sumrno dolore percussi, Deo 
Optimo maximo pro Tua salute atque incolumitate supplicaba-
raus. At isti nefarii cum eo sceleris provecti essent, ut partem 
Tibi sancti Petri eripere auderent patrimonii, quo facto cum 
Tuam tum Ecclesiae totius libertatem in periculum vocari cer-
tum est, to to orbe terrarum catholico tam irnpium facinus ad-
spernante : nos quoque, qui in Universitate Borussica Rhe-
nana litteris operam navamus, non potuimus, quin consensu et 
adprobatioue professorum amplissimorum solemniter interces-
sionem faceremus atque publice testaremur, hoc contra divina 
humanaque iura factum videri. Quae fidei nostrae professio ut 
nata est in intimo animorum recessu, ita ne inanis fiat atque 
derisui, strenue curabimus. Itaque hoc sempiternae nostrae 
erga Te pietatis documentum ut accipias simulque nos, quae 
Tua est benignitas, apostolica benedictione inpertias, Te 
imploramus. Dabamus Bonnae die festo Immaculatae Concepti-
onis B. M. V. anni MDCCCLIX." 

Australia. Honoluluban a Sandwich-szigeteken f. é. 
május 12-én a legtekintélyesebb katliolikusok gyűlést tartot-
tak , mellyben a püspöknek s megyei papságnak illő állásáról 
tanácskoztak s önkénytes adományok kiszolgáltatását elhatá-
rozták. Különös bizottmány neveztetett ki és külön pénztár-
nok választatott. Ugyanazon időben érkezett oda ,Nelson' 
hajó, Valparisóból jővén, fedezetén hozva 10 irhoni szerzetes-
nőt a Jézus sz. szivéről nevezett testületből, kik a leánynö-
vendékek nevelését s oktatását átveendők valának. E szüzek 
ünnepélyes menettel vezettettek a szentegyházba, hol sze-
rencsés megérkezésükért ,Te Deum' énekeltetett. Emma ki-
rályné épen sétakocsizást tőn, midőn a sz. menet a templomba 
vonult. Megállítván kocsiját, abból kiszállott s a menethez 
csatlakozván a templomba sietett, a hála-isteni-tiszteletben 
részt veendő. Az áldozatkész katliolikusok még az nap 500 
dollárt adtak össze , hogy a kolostor fölszerelésére szükséges 
kiadások fedeztessenek. Továbbá Australiából jelentetik, hogy 
három kath. templom van épités alatt, s hogy Indostanban 9 
személy, részint protestáns, részint zsidó, az előbbiek közt 
egy királyi hajóhadnagy, a kat. hitre té r t , többen pedig az 
előkészitő oktatásban részesülnek. 

IRODALOM. 
,M u n k á 1 a t o k.' (Vége.) 

Sz. Ágoston a pogány erényesség kétes liirü hősnője, 
Lucretia felől hosszasan értekezvén, kimutatja azon végetlen 
különbséget, melly az emberi gőg- és dicsőségvágyon alapult 
pogány erényesség, és az alázatosság- és kitartással párosult, 
abból kifolyó keresztény jámborság közt van. A pogány erény 
önző, a keresztényé egyedül Isten dicsőségére tekint, és ön-
f e l á l d o z á s s a l já r : sőt ebben áll tulajdonképeni lényege ; 
mivel a kereszténynek nincs, és nem lehet más erénye, mint 
az ö n m e g t a g a d á s , Krisztus keresztjének fölvevése. Aman-
nak a hir , és emberek véleménye minden, az utóbbinak el-
lenben ez nem csak nem szolgál ösztönül : hanem inkább aka-

dályul tekinti azt a valódi jámborság utján, s minél messzebb-
re akarja azt eltávolitni ; még puszta gyanúját is kikerülvén. 
„Ha tehát Lucretia", következteti sz. Ágoston „a rajta elkö-
vetett házasságtörés miatt magát megölte, a nélkül, hogy 
maga is házasságtörő lett volna , ezt nem a tisztaság iránti 
szeretetből tette , hanem gyengeségből, mellynél fogva a szé-
gyen elviselésére képtelen volt. Ő ugyanis szégyenelte a m a-
g á n , habár nem szintén á l t a l a is elkövetett ocsmány tet-
t e t , s mint szerfelett dicsvágyó romai nő attól tartott, nehogy 
ha életben maradna, azt gondolják felőle , miszerint éltében a 
rajta elkövetett erőszakot szivesen tűrte el. Azért , minthogy 
az emberek előtt lelkismeretét ki nem tárhatta, öntudata nyil-
vánítására a halált gondolta szükségesnek. Elpirult ugyanis 
azon gondolatra, hogy a bűntett részesének fog tartatni, ha 
a magán más által elkövetett ocsmányságot békével tűri. Nem 
igy cselekvének a keresztény nők, kik hasonlót szenvedtek, 
és élnek. Nem bosszulták meg magukon mások bűnét , ne-
hogy a magukéval még tetézzék : ha , miután elleneik vétkes 
gerjedelemből rajtok erőszakot követtek el , maguk szégyen-
ből önmagukon gyilkosságot követnének el. Mert bensejökben 
dicső tisztasággal, s a jó lelkismeret tanúságával birnak, bir-
nak pedig ezekkel Istenök szemei előtt; nem is aggódnak te-
hát többet, mi jót tegyenek saját igazolásukra ; de nem is te-
hetnek semmit : nehogy midőn az emberi gyanú sérelmét ma-
guktól vétkesen kerülik ki, maguk*az isteni törvényen ejtse-
nek sérelmet." Ezért mondja ki átalános elvül az öngyilkos-
ságnak bármilly esetbeni kárhozatosságát : miután „nem talá-
lunk a hiteles sz. könyvekben csak egy helyet is , mellyben 
Isten parancsolná , vagy megengedné az öngyilkosságot, még 
a halhatatlanság elnyerése, vagy valamelly szégyen elkerü-
lése. . . végett is." Utóbb (XXII.) még azt is bebizonyitja, 
hogy : ,Az öngyilkosság soha sem mutat lélek nagyságra.' Illy 
tanulságos és a sz. atya magas miveltségénél és olvasottsá-
gánál fogva nagy mértékben gyönyörködtető modorban irvák 
sz. Ágoston könyvei az Istennek városáról ; a legmélyebb hit-
tani fejtegetések közé temérdek gyakorlati életszabályokat lá-
tunk itt beszőve, s megállapítva sok olly igazságot, mellyre 
nézve a sz. atyákat nem olvasó mai közönség nincs tisztában, 
s mellyek körül ingatag Ítéletében szintolly szégyenteljesen, 
mint erkölcseire nézve veszélyesen tétováz. A sz. atyák hivői 
bölcsesége számtalan olly kérdést régen megoldott, mellyek 
iránti kellő felvilágosítást a divatos olvasottság mostani clas-
sicusaitól hiában vár. Mi ezen első könyvet is csak például 
hoztuk föl ; mindnyájának tárgyát részletesen ismertetni, nem 
lehet kötelességünk. Elegendő ama fönséges tanulságokra fi-
gyelmeztetni , mellyek alapos következtetésekül, mindannyi 
könyvekből folynak. Mint az elsőből ez : „Tehát a legfelső s 
igaz Isten összes imádóinak megvan a maga vigasztalása, 
melly nem csalékony, sem nem alapszik ingadozó s tüné-
keny dolgok reményén. Rájok nézve maga e múlékony élet, 
mellyben az örök életre készül, korán sem bánkodásra mél-
tó ; a földi javakat csak mint idegenek élvezik, a nélkül, 
hogy rabjaikká lennének : a bajok pedig őket vagy pró-
bakőre teszik, vagy javítják. A kik pedig a keresztényeknek 
ezen megkisértését a guny fegyvereid használják, midőn 
véletlenül némelly múlékony bajok érték, azt kérdik : ,Hol 
van Istened ?' mondják meg, hol vannak az ő isteneik, midőn 
olly csapásokat szenvednek, mellyeknek elháritása végett 
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őket vagy tisztelik , vagy hogy tisztelniük kell, vitatják. Mert 
a ker. család igy felel: Istenem mindenütt jelen van , minde-
nüt t egészen, sehol sincs bezárva, ki titkon jelen, és mozdu-
lat nélkül távol lehet ; jelen van ő , midőn balesetekkel láto-
gat , vagy midőn érdemeimet mérlegeli, vagy vétkeimet fe-
nyíti , s a békével türt földi bajokért számomra örök jutalmat 
tart fön : ti pedig kik vagytok , kikkel méltó lenne csak saját 
isteneitekről i s , annáLkevésbbé az én Istenemről szólni. . . ? 
tudjátok meg, kik még nem tudjátok : ti pedig kik nem-tudást 
színleltek , és zúgolódtok az ellen, ki benneteket felszabadit, 
figyeljetek : a színjátékok, az ocsmányságok ezen nézőhelyei, 
a hiúságok ezen féktelenségei, nem az emberek vétkei, ha-
nem isteneitek parancsai által lőnek Romában alapitva. Tűr-
hetőbb volna Scipiót isteni-tisztelettel illetnetek, mint illy 
isteneket tisztelni. Vigyázzatok csak; ha mégis a hibától any-
nyi időig ittas elmétek megengedi, hogy valami józan dolog-
ról elmélkedjetek. Az istenek a testi járvány megszüntetésére 
színjátékok rendezését parancsolták (Livius. VII. k. Valér. 
II. V. 4. f.) : a főpap pedig , a lelki járvány meggátolására 
ugyanezen színjátékok alapítását t i l t á e l . . . . Oh eszelős elmék ! 
milly nagy , nem is hiba , hanem eszeveszettség tőletek , hogy 
mig a keleti népek , és a legtávolabbi nagy városok veszedel-
metek fölött keseregve siránkoznak , s nyilvános gyász és szo-
morúság jeleit viselik , addig ti a színhelyeket keresitek , lá-
togatjátok , zsúfolva töltitek m e g , és az előbbieknél is eszte-
lenebb dőreségeket visztek véghez ! Ezen lelki fekélytől és 
já rványtó l , a jámborságnak és becsületességnek ezen vég-
romlásától félt Scipio, midőn a színhelyek alakitása ellen til-
takozott . . . . a gonoszságokat , mellyeket véghezvisztek, 
nem akarjátok magatoknak betudni ; a bajokat pedig , mellye-
ket szenvedtek , a keresztény időknek rójátok f e l . . . . " Azon-
ban a pogány feslettség, és ennek következtében romba dőlt 
ó-világ és classikai miveltség haldoklását szemlélő sz. atya, 
egy jobb jövő reményével vigasztalva magát , a népvándorlá-
sok következtében elsötétült politikai é g , és a barbárok fegy-
vere által kiontott vér patakai közt sem esik kétségbe : prófé-
tai ihlettséggel jósolja meg a közelitő századok sorsát, az Is-
ten városát megsemmisíteni, a föld szinéről eltörleni akaró 
földi város jövendőjét: „Ezen két város egymásba van fo-
nódva , és elegyedve e földön , mig a v é g i t é l e t szét nem 
választja." Erről tanúskodik az egész munka , s annak követ-
kező könyv^üÍÉMi pedig befejezzük ismertetésünket azon nyi-
latkozattal|Éji|||feerint e dicséretes buzgalommal kezdett fordí-
tást szorosán bírálni, s egy pontos fordítás irányában képez-
tetni szokott igényekkel lépni föl annál kevésbbé volt és lehe-
tett czélunk , mert mi a ,Munkálatok'-at az e tekintetbeni hiá-
nyok mellett is legnagyobb dicsérettel halmozandóknak vél-
j ü k , nem csak azért , mert a sz. atyák iratainak olvasásához 
kedvet fognak sokakban ébreszteni, hanem azért is , mivel az 
ekkép ifjúkorban megkedvelt forditási munkához jókor szok-
ván , alapos reményt nyújtanak a fiatal forditók hozzá, hogy a 
megkezdett foglalkozással sokan éltesebb korukban sem fog-
nak felhagyni, s mit a buzgalom- és jóakarattal pótolt gyen-
gébb erő máris illy szép sikerrel kisértett meg , azt a munka-
türő , és szélesebb olvasottsággal gyámolitott későbbi, nemes 

,otium literarium' minden tekintetben tökéletes, és a szigorú 
bírálókat is kielégítő miivé fogja megérlelni. S. 

Előfizetési fölhívás. 
Noha gyenge erőnkhez mért munkásságunk irodalmunk 

téres mezején nem igényelhet is magának valami kitűnő állást, 
mindazáltal bármilly csekély eredményű legyen is az — külö-
nösen pedig ha olly részre irányoztatik, melly a többi között 

.még legparlagabban hever — eredménytelennek mondani nem 
lehet. E szilárd meggyőződés, hogy buzgó fáradságunk nem 
lesz sem minmagunk-, sem irodalmunkra nézve egészen gyü-
mölcstelen , bir r á , ösztönöz és serkent bennünket , hogy 
többször minmagunk megszorításával is csüggedetlenül foly-
tassuk a lelkes elődeink által alapított „Munkálatok"-at. Azért 
a szokott évi munka most sem marad el ; hanem minden igye-
kezetünk megfeszítése mellett hozni fogja sz. Ágoston ,,Az Is-
ten városáról" irt müvének folytatását, vagyis a IX—XVI. 
könyvet bezárólag. 

Magas pártfogóink- és buzgó ügyfeleinknek, kik tud-
ják , mit tesz nekünk munkát kiadni, elég ez egyszerű tudó-
sítás , hozzákapcsolva azon bizalomteljes kérésünket , hogy 
valamint eddig , ugy ezután se vonják meg segédkezöket tő-
lünk , miszerint szives hozzájárulásuk által nagyhorderejű 
egyházirodalmunk előbbrevitelében csekélységünk szerint mi 
is közreműködhessünk. 

A 22—25 ivnyi mű á ra : 1 frt a. é., mellyet azonban csak 
a példányok átvétele után kérjük megküldetni. Meg fognak 
pedig jelenni a „Munkálatok" a pár év óta szokott csinos alak-
és kiállításban szent Iván hava végén. 

Minden 10 példányra egy tiszteletpéldánynyal ked-
veskedünk. 

Pes ten , Karácsonhó 18-án 1859. 

A pesti növendékpapság magyar e. i. iskolájának 
ez évi tagjai. 

Kegyes adományok : 
P á p a ő s z e n t s é g e s z á m á r a : 

Egy névtelen Egerből 1 arany. 
E g y másik névtelen Egerből . . . . 4 frt — kr. a. é. 
E g y harmadik névtelen Egerből . . . . — ,, 50 „ „ „ 

S z e n t - I s t v á n - o l t á r r a : 
T. cz. G y u 1 a s v Gábor . . . . . 1 frt 5 kr. a. é. 
Egy lelkész Ságvárról 1 „ — ,, „ „ 

A l i p ó t v á r o s i t e m p l o m r a : 
Ft. V ö r ö s Mihály őrkanonok ur Pécsett . . 10 ,, — ,, „ „ 

H e l y r e i g a z i t á s. 45. sz. 364. lap. 2-ik hasábon 30. sorban : 
,ellenzése', továbbá 49. sz. 403. lap. 1. hasáb. 34. és 39. sorban : ,ellem-
zését' helyett olvasandó : ,elemzése' és ,elemzését' (analysis). Ugyan-
azon számban 402. 1. 2. hasáb. 34. sorban: ,Isten kötelességei' helyett 
olvasandó : ,Isten tökéletességei.' 

Kiadja a Szent-István-Társulat. — Ideiglenes szerkesztő: E & á d a s Rudol f . 

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


	Tartalom
	1. szám
	2. szám
	3. szám
	4. szám
	5. szám
	6. szám
	7. szám
	8. szám
	9. szám
	10. szám
	11. szám
	12. szám
	13. szám
	14. szám
	15. szám
	16. szám
	17. szám
	18. szám
	19. szám
	20. szám
	21. szám
	22. szám
	23. szám
	24. szám
	25. szám
	26. szám
	27. szám
	28. szám
	29. szám
	30. szám
	31. szám
	32. szám
	33. szám
	34. szám
	35. szám
	36. szám
	37. szám
	38. szám
	39. szám
	40. szám
	41. szám
	42. szám
	43. szám
	44-45. szám
	46. szám
	47. szám
	48. szám
	49. szám
	50. szám
	51. szám
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������


